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So hd uma razao que justifica a nossa

vida: a razao de ser util. E isso comega pela

razao de ser humano.





PREFACIO

ENHUM fato historico e isolado. Ha sempre antece-

dentes e consequentes, porque sempre ha causas an*

teriores que se refletem (benifica ou malificamente)

sdbre a agdo dos grupos humanos ou do Estado e provocam,

por sua vez, em reflexo, novos fatos histdricos.

Essas causas sdo de dois tipos: as que se geram na pro-

pria sociedade — causas intrinsecas; as que vim de fora —
causas extrinsecas.

Quanto mais nova e a Historia de um povo tanto mais

os seus fatos politicos, culturais, economicos, militares, etc.,

resultam de outros origindrios fora dela.

A Historia do Brasil e um exemplo. Os seculos 16, 17,

18 e os comeqos do 19 sdo balizados por acontecimentos que

s6 se explicam como consequentes de antecedentes gerados

em Portugal, na Espanha, na Franca, na Inglaterra, etc.

Para melhor compreende-los, mister se faz que nos trans-

portemos as origens alienigenas, e ali estudemos os perso-

nagens centrais, a sociedade em que viveram e os motivos

particulares e coletivos que os induziram a precipitar esses

acontecimentos histdricos

.

Outro ndo foi o proposito do presente trabalho sendo o

de buscar, atraves de exame da epoca pombalina, elementos

subsididrios a maior inteligincia de alguns aspectos de nossa

formaqdo historica e destacar entre iles:

— a luta entre o Marquis e os jesuitas;

— e a influincia da economia brasileira na vida do go-

virno dile

.
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Nao tivemos em mira realizar uma biografia completa do

Marques de Porribal, mas julgar a influencia, direta ou re-

flexa, de sens atos administrativos no Brasil, mediante o es-

tudo de sua epoca, do homem que ele foi, de sua luta contra

alguns nobres, contra os jesuitas, contra o comircio livre,

contra o Papado e contra as ideias politicas que abalaram,

em seu tempo, o concetto do rei absoluto.



CAP1TULO I

NA ERA DE POMBAL





UM PASSADO OBSCURO

ARVALHO comeca a sua vida publica muito tarde.

Tern quarenta anos quando recebe, por influencia de

jesuitas e de seu tio Paulo de Carvalho (amigo mtimo
de Frei Gaspar da Encarnagao, entao na chefia do Governo)

o cargo de encarregado de negocios de Portugal em Londres.

Antes disso, era um obscuro cidadao, sem titulos nobi-

liarquicos que o distinguissem, e vivendo, quase ignorado, na

sua quinta de Soure.

Dele so se sabiam duas coisas: o rapto de uma viuva

nobre (D. Teresa de Noronha) com quern casou, apesar da

oposicao da familia, e a sua atuagao, quando mogo, chefiando

uma turma de valentoes que percorria, a noite, a cidade de

Lisboa, de guitarra em punho, de faca a cinta, e sempre

pronta a lutas com turmas de outros vadios, que infestavam

a cidade.

Nao nos escandalizemos com essa peraltice. A Lisboa

dos ultimos anos do reinado de D. Joao V, e sob o govemo
frouxo de Frei Gaspar da Encarnacao, se transforma numa
cidade perigosa. Nao ha iluminacao e nao ha policia que a

fiscalize. Por isso, a noite, grupos de desordeiros, consti-

tuidos de nobres, de gente do povo, de embarcadigos, trans-

formam as ruas em campo de batalha. £ honroso pertencer

a esses grupos e neles toma parte, entre outros, o irmao do

proprio rei — D. Francisco, homem forte, feroz, cheio de em-

pafia

.

fi, igualmente, membro de grupo semelhante, Sebastiao

de Carvalho. Tern a vantagem de ser alto e robusto, con-

digao que o faz chefe natural da gang. Ha porem uma dis-

tingao que se deve assinalar. A turma que Carvalho chefia

usa capa e chapeu branco, o que permite a seus membros se

reconhecerem, durante as contendas com os outros grupos

rivals, mesmo no escuro da noite,



Mas essa vantagem nao os impede de terem feridos, de

perderem eompanheiros que morrem nos encontros cos-

tumeiros, e de concorrerem para separar familias da nobreza

em odios terriveis.

Sabe-se, tambem, que Carvalho pertenceu ao Exercito,

sem se demorar nele. E, depois, que em certa epoca foi

membro da Academia Real de Historia onde teria apresen-

tado uma Memoria sobre D. Pedro, o cru.

Afinal, a sua estada em Londres e o primeiro degrau de

sua ascensao politica. Em seguida, 6 a sua missao em Viena

.

Para la segue contra a vontade, porque sabe que essa

missao foi provocada por gente da nobreza.

A proposito, e preciso esclarecer que Carvalho, desde

Londres, batia-se pela criacao de Companhias de Comercio

baseadas no Monopolio estatal e que permitissem a Portugal

elevar os seus negocios com as colonias e fugir a vassalagem

economica da Inglaterra

.

t, verdade que desde o seculo 17 se criaram Companhias
de Comercio; se deram a elas privilegios especiais; e se im-

plantara um regime comercial monopolista.

Mas Carvalho, inspirando-se no exemplo ingles, pro-

punha a constituicao dessas Companhias na base do capital

privado, no recrutamento dos homens de experiencia mer-

cantil e daqueles poucos que dispunham de recursos finan-

ceiros. Isso era, evidentemente, uma ameaca a nobreza.

Ameaga pela perda dos empregos no exterior e ameaca pela

fatal ascensao politica de um grupo numeroso de plebeus.

Dai a oposicao tremenda que os nobres fizeram a ideia

e que se tornou mais ativa quando Carvalho chega a Lisboa

para defender, junto ao governo do rei, o sistema que propu-

sera em documentos escritos.

Para calar o intrujao a gente nobre encontra um re-

m6dio: a sua ida para Viena como representante de Dom
Joao V na pendencia entre a rainha da Hungria e a corte

de Roma.

Carvalho parte de ma vontade. Ve malogrado o seu pro-

jeto de Companhias Comerciais. Sente que isso e fruto do

nobre vadio, incapaz e egoista.



Mas e la que Carvalho tern o "Cesamo abre-te" para se

fazer o senhor de Portugal, pois e la, com o auxilio de jesuitas

austriacos, amigos da sua rainha, e com o casamento (a pri-

meira mulher falecera durante a sua estada em Londres) na
familia Daun, que emerge afinal.

O fato e que esse casamento e o exito de sua missao —
facilitada pelos jesuitas austriacos — o fazem chegar a

Lisboa, de volta de Viena, cercado de atengoes no Pago.

Nesse paco esta a rainha, amiga de sua mulher e preocupada

em dar a ele um posto no Governo.

Enfim, pouco depois aparece a oportunidade. Morre

D. Joao V e se inicia o governo de D. Jose.

Mas esse governo nao se monta sem a intervencao da
rainha mae, que e desafeta de Frei Gaspar da Encarnaeao,

do duque de Aveiro e de Alexandre de Gusmao e tern como
aliados, na luta contra eles, o patriarca de Lisboa, o Cardeal

da Mota e Diogo de Mendonga Corte Real.

Por isso, estes dois ultimos sao mantidos no Governo.

Um (Cardeal Mota) e doente e idiota, o outro um displicente

incorrigivel. Mas sao inimigos de Alexandre de Gusmao —
o que e possuir, no momento, titulos de benemerencia

.

E Sebastiao de Carvalho, entra tambem no Governo. £
marido da nobre austriaca por quern a rainha mae tern afei-

gao especial.

Some-se a essa circunstancia a intervengao favoravel do

jesuita Jose Moreira e do Congregado do Oratorio, padre An-

tonio Jose da Cruz, e se compreendera, de pronto, porque

Carvalho e nomeado para a pasta de Negocios Estrangeiros

e Guerra.

Um cnnbiente diplomdtico dificil

Quando Sebastiao de Carvalho chega a Londres como Mi-

nistro de D. Joao V ha no ambiente internacional um estado

de desinteligencia entre a Inglaterra e a Espanha. Ha mesmo
suspeitas de que aquela quer a posse de Buenos Aires, de

modo a assegurar o seu comercio no Prata.



Isso cria probiemas para Portugal, file possui a Col6nia

do Sacramento e e sabido que essa colonia constitui o entre-

posto de contrabando das mercadorias inglesas. Por isso a

Inglaterra via com bons olhos a presenca de Portugal no
Prata e mesmo a possibilidade de expansao de seu dominio

para o leste de Sacramento.

Mas se a Inglaterra, em luta contra a Espanha, serve

a Portugal no Prata — tal nao acontece no continente. Ali,

os seus navios atacam barcos espanh6is dentro dos portos

Portugueses; desrespeitam as suas fortalezas; menosprezam a

sua soberania. Criam, para Portugal, uma situacao dificil

diante da Espanha. Situacao que o pode levar a guerra e

para a qual a Inglaterra nao pode atender com presteza,

porque o Exercito portugues e fraco e as fronteiras com a Es-

panha extensas e abertas.

Sebastiao de Carvalho nao consegue nada em Londres.

Solicita de todos os modos; apela para a letra dos tratados;

modifica o torn das notas para termos de ameaga. E nada.

A Inglaterra responde com evasivas, com protelacoes, com
promessas de medidas, e permanece onde esta.

Alem dessa questao, ha outra muito seria no tempo de

Pombal em Londres: os particulars ingleses foram autori-

zados pelo governo ingles a estabelecerem, por conta propria,

conquistas nas colonias espanholas.

Ora, isso tocava as areas da margem norte do Prata, co-

bi^adas por Portugal, e fazia aparecer, naquela regiao, um
competidor novo e possante. Competidor cuja maneira de

fazer politica era manhosa, cheia de curvas, de subterfugios

e contra quern Portugal nao poderia lutar.

Sebastiao de Carvalho ainda tern de se defrontar com
duas questoes tao importantes quanto as anteriores e que
envolvem:

— a necessidade de nao interromper a remessa de vi-

vires para Portugal;

— e a necessidade de se limitar os direitos de que gozam
os ingleses em Portugal.

A primeira nao teve marcha feliz. A Inglaterra preci-

sava evitar que esses generos. sob a forma de contrabando,



chegassem a Espanha, e Portugal nao lhe podia assegurar

isso com facilidades.

A segunda envolvia aspectos mais graves — como o da

animosidade reciproca das populacoes portuguesas contra os

ingleses e destas contra os Portugueses.

Sebastiao de Carvalho propoe entao ao governo de Lisboa,

em exposicao longa e prolixa como tudo que escrevia — as

medidas que lhe pareciam acertadas. Deu ao trabalho este

titulo sugestivo: "Relacao dos gravames do comercio e vas-

salos de Portugal na Inglaterra".

Nessa exposigao estao em germe as suas ideias sobre o

comercio dos vinhos e o comercio com o Brasil. Ideias cuja

base e uma Companhia com privilegios especiais, a seme-

lhanga daquelas que os ingleses criaram para a India.

Mas Sebastiao de Carvalho tinha que enfrentar a Ingla-

terra no campo comercial. E isso representava lancar mao
da iniciativa privada ou da iniciativa estatal.

A primeira faltavam condigoes de ambiente, de interesse

da gente portuguesa e de capacidade mercantil dela. Logo,

por ai nao se podia fazer face ao ingles e evitar a sua acao

perturbadora na economia da nagao.

Por outro lado, o Estado estava mal aparelhado, sem re-

cursos proprios nem flexibilidade de acao. So resta, por-

tanto, enveredar pela solucao mista: a Companhia de Co-

mercio do Grao Para e Maranhao. Companhia particular

com privilegios de organizagao estatal, e que nascia nao
apenas do exame da situagao interna como do exemplo ingles

com a sua Companhia das Indias.

O balcmgo nao e poeitlvo

Ao terminar a sua missao em Londres, Sebastiao de Car-

valho tern um saldo muito pequeno:

— nao conseguiu impedir a agao dos navios ingleses nas

costas de Portugal, os quais continuaram a agir ali

sem constrangimento e sem inquietacoes;



— tambem nao obteve nada no que se refere ao Trata-

mento Comercial. O ingles nao respeitava o Tratado

de 1703, que estabeleceu a igualdade nesse assunto, e

cobrava quatro libras menos de imposto alfandegario

por pipa de vinho do Porto transportado em navio

ingles;

— por fim, todos os pedidos que fez para impedir a proi-

bicao de exportagao do trigo ingles para Portugal nao
deram resultados.

Ao final desse longo tempo e dessa afanosa atividade,

Carvalho traz, em seu acervo, tres vitorias ridiculas:

— permissao de entrada livre na Inglaterra das coisas de

uso pessoal do representante portugues. Isso como
reciproca da vantagem de que todos os suditos in-

gleses ja gozavam em Portugal, onde tinham Alfan-

dega livre as suas coisas de uso;

— isencao aos Portugueses residentes em Londres do

imposto de Paroquia, isencao que so servia a meia
duzia deles que ali viviam como representantes co-

merciais;

— e, por ultimo, obteve a suspensao de uma penhora

que fizera o governo ingles contra um medico judeu

nascido em Portugal.

Da estada de Sebastiao de Carvalho em Londres, so duas

coisas sao uteis a Portugal:

— o conhecimento mais intimo do carater ingles, fa-

zendo-o um alertado de seus metodos politicos e le-

vando-o, quando Governo, a uma atitude de vigilancia

ativa e a uma acao diplomatica mais logica e mais
digna em face da Inglaterra,

— e o contacto com a mentalidade comercial do ingles,

que o levou a verificar, em contraste real, o atraso da
portuguesa

.

Em decorrencia, a futura acao de Pombal tera esta dupla

caractenstica

:

a) vigilancia intransigente contra a acao nefasta da
Inglaterra sobre a economia lusa,



b) inflexivel tentativa de impor a estrutura social de

Portugal urn conceito economico de vida e de

veneer, para isso, o beatismo do padre e a,pedan-

teria do nobre.

Para isso, ele possuia duas qualidades positivas, a saber,

a energia fria do fanatico e a arte de agradar o rei que lhe

deu grande prestigio.

Mas nao teve, como elemento de soma, a capacidade cria-

dora.

Era primario nas suas solucoes e imediatista nos seus

projetos. Dai as resistencias que encontrou, as dificuldades

que teve de veneer e o saldo negativo de tudo que concebeu.

Alias o seu estilo confuso, a sua capacidade de criar ini-

migos, o seu todo afirmativo e egolatra, mostram nele um po-

litico mau; um diretor inabil de homens; um incapacitado

para as obras de planejamento, em que as solucoes resultam

do estudo das causas negativas e das possibilidades de acao

corretivas. Para Pombal, tudo e inspiragao, quando nao
copia

.

Se as Companhias de Comercio inglesas, apoiadas pelo

Estado e sob a diregao de particulares, deram resultados,

tambem hao de dar as criadas em Portugal. Donde a solu-

cao retrato; a solucao plagio; a solugao a que falta, ao lado

do processo que se imita, a parte animica da execugao dela

— que e a sociedade com a sua cultura, os seus conceitos de

vida e a sua mentalidade.

E Pombal irritado pelas reacoes do rneio e incapaz de dis-

tinguir, nessas reacoes, o que era erro dele e o que era falta

de cooperacao, desmanda-se em violencias, em arbitrarie-

dades, em crimes crueis.

Para ele so ha um poder: o do rei atraves dele.

Nao compreendeu que o progresso economico ingles re-

sultava da livre iniciativa, da liberdade de opiniao ja viva na
Inglaterra, do credito de dignidade de que gozava o homem
de escambo e, paralelamente, da existencia de uma classe

media que fazia de Londres uma cidade de 700 mil habitantes

num pais de 7 milhoes (1), e onde havia possibilidades de

(1) Jaime Cortesao: Alexandre de Gusmao, 1» parte, tomo 1. pag. 24.



recrutar, no mercado de trabalho, o tecnico habil a todas as

medidas eeondmicas concebidas. E quis, com o recurso do

decreto e da agao punitiva — transformar a sociedade por-

tuguesa

.

A verdade 6 que esta precisava nascer de novo, e a base

d£sse renascimento estava na instrucao, na formagao de outra

gente, na transfiguragao do beato e ignorante de hoje no
homem pollticamente alertado de amanha. Obra do tempo,

obra do que planta a semente da arvore, do que sabe que o

erro ou o acerto tem para fator o homem e nao a lei ou a vara

do merinho. Obra que tem para base a Escola, o professor,

os conceitos de uma nova posicao politica

.

Como compreender a a?do administrativa de Pombal

Ha erro de interpretagao em examinar Pombal simples-

mente como individuo ou simplesmente como governo. O
individuo aparece desumano, orgulhoso e dispersivo. O go-

verno, cheio de iniciativas que fazem a sua administracao

ativa embora nem sempre eficaz

.

Esses dois aspectos, tornados isoladamente, nao es-

clarecem a sua atuagao politica; nao dao claridade as

suas medidas governamentais e tornam, muitas delas, incom-

preensiveis. E o caso do "combate a nobreza", "do combate

a igreja", "do combate ao jesuita", "da liberdade do co-

mercio em certas regioes do reino e a monopolizacao d§le na
maior parte", etc.

O problema exige, pois, nova posicao analitica, porque

exige que se busque compreender a sua acao como a resul-

tante de tres coordenadas:

Primeira: o seu carater cruel, o seu temperamento do-

minador, a sua incapacidade para coordenar

esforgos, o seu egotismo, a sua alma ditato-

rial. Enfim, o que ele foi como homem, como
personalidade psiquica.

Segunda: a necessidade que ele teve de reforcar o poder

do rei, e ser absolutista em pleno seculo do
enciclopedismo, como meio de se afirmar como
chefe.
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Terceira: a crise economica do Brasil e os reflexos da-

nosos dela na economia e finangas de seu go-

verno, a partir de 1760.

Mas sao as duas primeiras coordenadas que dao claridade

as medidas iniciais de seu governo e explicam porque, desde

logo, ele tratou de impedir o comercio livre, aquela atividade

que dava nascimento, na sociedade portuguesa, a grande

numero de hornens de posses, de independencia financeira,

de poder de agao. Homens que seriam focos permanentes de

oposigao ao unitarismo de sua administragao e sem o qual o

seu carater de ditador nao encontrava clima propicio.

E como esse comercio livre se faz pelo negociante e o

contrabandista, Pombal procura, desde logo, anular a ambos.

Nao importa que o primeiro opere dentro da lei e o se-

gundo de forma clandestina. O resultado de suas atividades

e o rnesmo: a criagao, na sociedade, de nucleos de resistencia

a sua pessoa e ao seu governo.

Dai a enorme legislagao contra o contrabando, o co-

mercio livre e o credito. E dai tambern a criagao das Compa-
nhias de Comercio; o controle sobre as associagoes comer-

ciais; a centraiizagao dos recursos financeiros da nagao. Po-

litica de monopolio — mas, evidentemente, a unica que per-

mitia simultaneamente substituir a atividade comercial pri-

vada e dar unidade de agao economica ao Governo.

i

* * *

Mas para que o poder absoluto, que ele elabora, se pro-

jete sobre toda a sociedade, e imperioso que nela nao haja

grupo algum com prerrogativas juridicas, nao aparegam

zonas imunes as necessidades politicas do Estado, nao se

mantenham privilegios que as afetem. £ esse proposito da

legislagao que tira ao nobre e ao padre, no campo juridico,

qualquer prerrogativa de excegao.

Contudo, o governo absoluto tern uma necessidade su-

plementar: subordinar ao rei, a Igreja portuguesa e, em con-

seqiiencia, limitar ao maximo, a intervengao do Papa sobre

ela.

2



£ tambem a necessidade de governo forte que leva Car-

valho a luta contra a Companhia de Jesus, porque e nesta que

ele encontra o seu maior obstaculo a politica economica mo-
nopolista e a manutencao do conceito de rei de origem divina,

necessario ao despotismo dele.

Para entender isso, lembremo-nos de que o jesuita gozava

de imunidades no campo economico e, por doutrina filosofica,

se opunha ao absolutismo dos reis; combatia a ideia de

emanar a sua legitimidade de Deus e afirmava mesmo que

verdadeira soberania residia no povo.

£ verdade que a luta de Pombal contra o jesuita nao
ficou no campo da luta contra um adversario politico.

Atingiu o campo pessoal. Tocou o seu coracao mau. Mas
nao ha nisso nada de extraordinario. Ha apenas o fato de

que o despota foi contrariado, sentiu resistencias, sofreu res-

trigoes, e, muito naturalmente, o seu ressentimento afluiu, de

forma terrivel, contra o atrevido padre.

No mesmo grupo de necessidades e a medida de secula-

rizagao do Santo Oficio e a Criacao da Mesa Censoria.

* * *

Por ultimo, imp5e-se saber que dentro da politica de re-

forgar o Governo, na pessoa do rei, Pombal nao combate a

nobreza. Combate uma fragao dela, um grupo de individuos

que pertencern aos seus quadros e que o ameacam. Mas nao
a instituigao. Ao contrario, ele a reforga, porque a julga um
pilar do sistema absolutista. Isso e o que explica a sua pre-

onupacao em enriquece-la pelos casamentos ou de trans-

formar comerciantes ricos em nobres.

* * *

Exteriormente, o governo pombalino necessita de duas

coisas

:

— de seguranca da navegagao do Atlantico — o que
quer dizer seguranca nas ligagoes com as colonias,

— de cobertura diplomatica e militar na diregao da Es-

panha — a eterna inimiga que age na ?vIetr6pole e

no Brasil.



Essas duas coisas so se obtem com o auxilio da Ingla-

terra, com o apoio de sua armada, com a possibilidade de sua

colaboragao militar nas guerras da Peninsula. Ela sera,

portanto, a aliada natural e necessaria do Portugal pomba-
lino, embora existam razoes intemas que facam o ingles pre-

judicial a vida economica da Nacao.

Agora podemos compreender porque a politica pomba-
lina, em relagao ao ingles, possui duas frentes:

— na do interior, esse ingles e colocado na mesma chave

do contrabandista ou do comerciante cuja liberdade

de agao se impoe limitar;

— na do exterior, agindo como governo ou mesmo como
comerciante, ele e bem-vindo.

Em sintese, Pombal precisa harmonizar a necessidade de

conservar a Inglaterra como aliada a necessidade de impedir

que o sudito dela, no interior do pais, perturbe a agao uni-

taria do Estado.

Por outro lado, nessa agao interior, Pombal nao e exclu-

sivista. Aceita a colaboragao de todos a sua politica mono-
polista, inclusive do estrangeiro que aparece, ao lado do na-

cional, como acionista nas suas Companhias de Comercio.

Anote-se, por fim, que Pombal, na montagem do sistema

monopolista, recruta poucos homens. O objetivo e claro: im-

pedir que muitos enriquecam e que criem focos de indisci-

plina intoleraveis ao seu governo centralizado, e ter a possi-

bilidade de exercer, sobre esses poucos homens, acao contro-

ladora

.

£ isso o que implica por que os seus auxiliares principais

e os que participam do governo das Companhias e associa-

tes mercantis, sao buscados entre os homens do Tabaco,

homens que ja possuiam recursos ponderaveis e o podiam au-

xihar na execugao da sua politica monopolista.

Apertemos a cravelha

Ao assumir o Governo, Pombal encontra o Estado por-

tugues enfraquecido no seu poder fiscalizador. Ha oito anos

que D. Joao V esta doente, afastado do Governo, e 6sse



Governo entregue a Frei Gaspar da Encarnagao: um beato,

um velho e um incapaz. Resultado: a administracao e apenas

rotina; a assistencia fiscalizadora do Estado baixa a zero; a

maquina governamental perde a sua acao centralizadora; o

Estado mingua em seu poder coator e a iniciativa privada,

aproveitando a oportunidade, emerge viva, em negocios de

todo genero.

O comercio com o Brasil se faz livremente; o aumento
do escambo internacional concorre para enriquecer a colonia

inglesa em Lisboa e Porto; o credito particular cresce e

surgem institutos regularizadores de toda essa atividade pri-

vada.

O contrabando aproveita tambem e entra pelas malhas
abertas na administracao publica. Evidentemente, o fisco

sofre com isso, mas muitos individuos enriquecem no co-

mercio e, com eles, a Nacao ganha mais trabalho e mais

bem-estar economico.

Dir-se-ia que Portugal esta sob um governo liberal, numa
democracia economica, num regime de livre empresa.

O absolutismo que havia criado Companhias de Comercio,

e, atraves delas, controlado o comercio livre e combatido o

contrabando, nao existe mais. Existe um governo inerte que,

apesar das suas dificuldades financeiras, se despreocupa com
as arrecadagoes e e incapaz, peia sua maquina emperrada,

de exercer qualquer fiscalizacao sobre elas. O resultado e

o contrabando livre e o desaparecimento das Companhias de

Comercio.

Com esse desaparecimento ha uma minoria prejudicada:

os homens dos "assientos", os "contratadores", os felizes que

tern, dadas pelo Estado, concessoes rendosas.

Na luta pela sobrevivencia, essa minoria se une a Pombal

e forma o grupo com que ele contou, desde logo, para fazer

renascer o monopolio estatal na economia portuguesa.

* * *

Agora podemos compreender a situagao de Carvalho ao

subir ao poder. O Estado havia perdido a capacidade fis-



calizadora no campo do fisco e na defesa dos monopolios e,

em torno dele, impera uma franca liberdade comercial, que

despreza os monopolios e cria, ao lado desse prejuizo direto,

uma classe media rica e diferencada. Classe com capacidade

de reacao contra o Estado e apta a dificultar a sua acao uni-

taria.

Carvalho insurge-se contra tal situacao, porque, para ele,

so o Estado, na pessoa do Rei, pode ser economicamente forte.

Contudo, isso nao quer dizer que, protegidos por esse

Estado forte, nao haja individuos que se elevem pela fortuna

e peios privilegios. Ha, e sao muitos, especialmente os que
possuem contratos de tabaco (2). Mas todos ligados ao sis-

tema centralizador de Carvalho, que os controla a vontade

e os aniquila se necessario. O Estado absoluto de Carvalho

nao teme alienar parte da sua competencia comercial, porque

esta sempre apto a anular o preposto ou aperfeicoar a le-

gislagao que o fiscaliza.

* * *

A primeira fase da atividade legislativa de Pombal —
segundo Jorge de Macedo — consiste "numa transformagao

burocratica e na reorganizacao administrativa na recepcao

dos impostos" (3). E a epoca em que dominam tres preo-

cupagoes:

— aumentar a receita do Estado corrigindo o seu sistema

fiscal;

— impedir a existencia de uma burguesia rica que, como
ja vimos, se desenvolvera nos ultimos anos do Governo

de D. Joao V;

— dar unidade executiva a justica, restringindo os pri-

vilegios juridicos da nobreza e do clero; facilitando

a execucao das prisoes; aumentando a competencia

repressiva dos juizes executores, mesmo contra o padre

e o nobre.

(2) Jorge de Macedo: A slluacao Kcoiiomicn no Tempo tie Porobal. pig. 13S.

(3) Jorge de Macedo: Ob. HI., pag. 1S4



Tudo isso implicando:

— no renascimento de Companhias de Comercio (4);

— no reforgamento e ampliacao dos arrematadores;

— na regulamentagao da profissao comercial, sujeitan-

do-a a regras e obrigagoes exigentes;

— na reajustagem da maquina administrativa do Es-

tado — criando maior eficiencia e maior disciplina;

— no combate tremendo ao contrabando, que e consi-

derado pelo Alvara de 14 de novembro de 1757 como
"a objecao e o desprezo de todas as nacoes civilizadas

como inimigo comum do Erario Real, da Patria e do

Bern Publico dela" (5)

;

— no desconhecimento dos direitos consuetudinarios,

que tiram unidade a acao do Governo, e a substituicao

deles por nova legislacao que restrinja os privilegios

do nobre e do padre;

— na extincao dos direitos que restam sobre as antigas

Capitanias e as unindo a Coroa.

(4) Jorge de Macedo — A Sitnacfio Eoondmlca no Tempo de Fombal, t>»g. 119.

(5) Jorge de Macedo — Oh. cH., pag. 57.



CAP1TULO II

POMBAl E OS JESUiTAS





DOIS S6CIOS QUE NAO SE ENTENDEM

ESDE os comecos de sua acao missionaria na America

os jesuitas assistiram, com revolta, ao tratamento

barbaro que o branco europeu infligia ao indio. O
branco espanhol no Prata e no Paraguai (6) ; o branco por-

tugues no Brasil (7). Foi esse o primeiro motivo da desar-

monia entre os dois. O padre fazendo-se protetor do indio,

o colono precisando escraviza-lo como a unica mao-de-obra

economica com que poderia contar na conquista da terra

nova. Um racionamento no quadro humano, outro no po-

litico. Por isso, o primeiro colocou-se acima do fato real;

do fato que colono e indio escravizado eram os parametros

necessarios a conquista da America, a colocagao das suas ri-

(6) Em carta escrita aos seus snperiores. o padre Diogo Torres Bolo pedia

que os indios do Paraguai ficassem subordinados diretamente ao Rei, porque
"todos os indios alnda nao converUdoa tugiam para lugares inacessiveis por temor
aos espanhois", e, ainda, porque "quando os indios infieis se convertem, a pri-

meira coisa que impoem aos padres e que nao nao de servir espanh6is". Nessa
carta o padre infnrmava tambem, que os portuguses de S. Paulo vendiam os

indios capturados na Provincla de Guaira aos engenhos de agucar do Brasil e

aos espanh6is de Vila Rica e Ciudad Real.

Por seu turno, um colono portugues, Antonio Rodrigues — que viveu 18 anos
na regiao do Prata Paraguai — infortnava. em carta escrita em 1553 para os

padres jesuitas de I..isboa, que a dificuldade em evangelizar os indios do Paraguai
era o branco espanhol, que furtava o indio de tudo : a mulher, os filhos, a roga,

e por fim o escravizava. Jaime Cortesao — Jesuitas <• Bandeirantes em Knaira,

I Tomo, pag. 65.

(7) No caso especial dos bandeirantes, o horror provocado por eles foi

tao sensivel que o Vice-Rei do Peru prop6s em 1632 ao Rei de Castela, entre

outras medidas para dar "tranqiUUdade aos espanhois da America do Sul", que
"S. Majestade mande destruir a povoagao de S. Paulo pelos muilos crimes que

tern cometido. Paulo Prado — Paulistiva. pag. 30.

Seis anos depois, esse mesmo Vice-Rei recebe ordens para armar os indios

e entrentar os bandeirantes. Fernando Nobre — Frontelras do Sul. pag. 23.

K quando D. ilanoel Lobo, cm 167'J, vem para o Brasil, o Rei lhe escreve
dizendo que "com os papeis da queixa que me (c?z o enviado de Castela dos mo-
radores de Sao Paulo" lhe ordenava que tomasse conhecimento da noticia e que
"com miudeza" o informasse. Visconde de Sao Leopoldo — .Vnals da Provincia

do H.Ci . do Sul, pag. 231.



quezas em valor, a possibilidade de descobrir as riquezas mi-

nerais que ocultava — sobretudo o ouro e a prata que eram,

para as Metropoles, as bases de suas financas; do fato de

que o colono, emigrando so, nao trazendo familia, nao trans-

portando ha,veres, nao rompendo as raizes economicas e afe-

tivas que o prendiam a Patria, transforma-se num aventu-

reiro, num trabalhador sem capacidade para realizar a

agricultura, para a fixacao psicologica a terra nova, file

se sente um adventicio que nao tern tempo a perder e se

inclina, muito naturalmente, para a atividade extrativa"para

a economia predatoria. Nao e um colonizador mas um sim-

ples explorador. Explorador isolado, que ha de precisar de

bracos, e o braco e o indio, e o indio precisa ser escravo, e o

escravo nao pode ser comprado, mas apanhado no mato, ca-

cado, submetido (8)

.

* * *

Mas ha, tambem, outra razao paralela que leva o colono

a busca de indio. £ a sua situagao de homem so que precisa

de mulheres. As brancas nao existem e igualmente nao exis-

tem os olhos fiscalizadores da familia, dos parentes e da

opiniao publica. Na America ele esta livre dessas peias e

tern, em torno de si, a concorrencia de outros homens, so-

zinhos como ele, que tambem querem mulheres. Ha, pois,

uma necessidade suplementar de buscar o indio e de escra-

viza-lo. Pondere-se aqui a semelhanca entre a India e a

moura e o fato, como ja observou Viana Moog, desse Iberico

haver se habituado a sentir no arabe moreno um ho-

'nem superior (9), uma raga que o dominou por loneos nito

^.eculos, com quern teve contatos de todos os tipos e co^"

quern viveu em comunhao sem aversoes raciais. Natural-

(8) Em memorial apresentado ao Rei da Kspanha em 1702 pelos Superiores

das MissOcs do Parana c Uruguai, 16-se, entre outras coisas, que em defesa do

Indio os padres jesuitas "prolbem e evitam que os espanh6is tirem os Indios de

seus povos, levando-os a viagens de onde jamais volvem, morrendo muitos pelo

mau trato que lhes fazem". E tambem prolbem os padres que os espanhois

permanogam nos Povos das Missoes, pois isso causa "gravissimos detrimentos

as suas pobres mulheres, seus tilhos e sua alma". Colecao De Angclls — Ano-

tada por Jaime Oortesfio, volume V, pag. 121.

(9) Viana Moog: Baudelrunfes e rionehos, pdg. 96.



mente, o Iberico foi inimigo do arabe moreno. Inimigo de

sua religiao, inimigo de seu dominio, adversario politico e de

crenca dele. Mas nao inimigo de seu corpo, de sua cor, de

sua raga. Com isso, aprendeu a nao ter repugnancias car-

nais e a misturar-se, sem dificuldades, com as suas mulheres

.

Assim, a necessidade economica da mao escrava junta-

va-se, no iberico so, a necessidade fisiologica da india que
semelhava a moura, que nao lhe repugnava os instintos, que

aparecia, aos seus olhos, como apareceu, ao escrivao Vaz

Caminha

:

"bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos"

"e suas vergonhas tao saradinhas e tao limpas"

"que nao provocava nenhuma vergonha".

* * *

Ha um terceiro fator que leva o iberico a busca do indio.

file considera que o trabalho bragal o amesquinha moral-

mente. E isso porque o nobre, o que se eleva na sociedade,

aquele que emerge as culminancias do poder, tern, como pri-

meiro sinal de dignidade, o nao sujar as maos em profissoes

manuais.

Ha pois um tabu que faz do trabalho profissional algo de

degradante. Subir implica em fugir dele, pois o timbre de

distincao que e o fidalgo, o abomina, o evita, o faz indigno.

fi esse horror que, transmitido como tradicao, da clari-

dade a lei portuguesa que Nash cita (10)

:

"Juro que nao farei nenhum trabalho manual
enquanto conseguir um so escravo que trabalhe

para mim, com a graca de Deus e do Rei de Por-

tugal."

Mais tarde, ja no seculo XVIII, manda-se verificar se os

descendentes de Alexandre de Gusmao (candidato ao oficio

de Tabeliao em Vila Rica),

"eram cristaos velhos

"sem raga alguma de infecta nagao"

(10) Roy Naeh: A Coixinisla do Brasll, p4g 132.



"e se os pais e avos haviam exercido algum oficio

mecanico" (11).

Porque isso era vergonhoso para o cristao portugues.

Tao vergonhoso que do reino mandavam instrucoes a Men-
donga Furtado dizendo a ele — entre outras coisas, que:

"Os colonos precisavam persuadir-se de que a

nobreza e o bem-estar so lhes viriam da empresa

agraria";

"E que era absurdo continuarem crentes de que

a preguiga e honra e a cultura da terra vileza" (12).

Tais instrucoes sao do meado do seculo 18. Um seculo

depois, na Bahia, Von Martius encontra, no rio das Contas,

uma autoridade publica que se bate por maior numero de

escravos baratos para os colonos, porque, na sua opiniao (diz

Martius)

:

"Os brancos devem ter o direito de nao lavrar a

terra com as proprias maos".

E o sabio acrescenta que:

"Semelhantes opinioes freqiientemente se houvem
no Brasil " (13).

Em conclusao, o colono precisava escravizar o indio, para

ter do homem o braco trabalhador e da mulher o suplemento

de suas necessidades sexuais. Agia, sem querer, no quadro

politico enquanto o jesuita se colocava, por piedade, no hu-

mane fiste, procedendo assim, tornou-se um elemento per-

turbador da vida do primeiro, o seu adversario natural, adver-

sario que se fez mais temivel desde o instante em que, como
solugao, funda as redugoes, ou seja, funda aldeamentos onde

reune o indio e o coloca fora da agao do colono. Mais. Onde,

por lei, esse indio aldeado nao pode ser escravizado pelo co-

lono.

(11) Jaime Cortes&o: Alexandre do Gtasntao e n Trndido do Madrid. Parte T,

Tomo I, pag. 362.

(12) Arthur Cfiaar Ferrelra Reis: EsladlslaB Portuinieties na AmacAala,

l)Ag. 71.

(13) Von Marlins: Alravt^ da Itahia, pag. 155.
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Desde o ano de 1593 (14) ate ao de 1746, ou sejam,

durante 153 anos, conseguiram os jesuitas fundar cerca de

33 reducoes. E comegaram pela regiao entre o Parana e

o Paraguai — faixa neutra entre as penetragoes espanholas

e portuguesas.

Tres locos de penetracdo

A marcha das colonizagoes espanholas e portuguesas se

faz atraves "de tres focos importantes" (15):

a) "o foco do Caribe e do Pacifico": espanhol;

b) "o foco do Atlantico": portugues.

Anote-se porem que nos focos situados na America do

Sul a atividade economica nao foi semelhante, uma vez que:

— o espanhol praticava a mineragao dispondo de re-

cursos de trabalho ao pe da obra — os indios povoa-

dores do Imperio Inca (15);

— enquanto o portugues praticava a agricultura tendo

de buscar o eiemento trabalho fora — o escravo indio,

ou o escravo negro (15).

Assim, diversos nas suas atividades economicas e afas-

tados nos seus centros politicos de agao (um, o espanhol,

tendo para centro de operacao Lima, no Peru; o outro, o

portugues, tendo para centro de operagoes Salvador, no Nor-

deste) (16) o espanhol e o portugues deixaram, entre si, du-

rante o seculo XVI, uma larga faixa de terras vazias. Nao
havia, portanto, entre os dois, nenhum ponto de contato e,

em conseqiiencia, de fricgao.

Mas, ao findar esse seculo ja o espanhol havia criado uma
nova zona de agao — o Paraguai — e o portugues tambem
outra zona de agao — S. Paulo. Desse modo diminuia a

separagao inicial e com isso aumentavam as possibilidades

de atrito.

(14) Os prlmeiros jesuiias chfgai-ani ao Paraguai em 1588.

(15) Sumario Hislorico da Heslao (las MIssSes — Escola de Estado-Malor,
194S.

(16) Ver trabalho da Escola de Eslado-Malor, eltado.



Ia diminuindo, assim, a distancia entre as duas correntes

de povoamento, ate uma atingir Buenos Aires e outra, La-

guna. A verdade e que continuava a existir, entre ambas,

uma imensa terra de ninguem.

Ha razoes geograficas, historicas e humanas que expli-

cam a existencia dela. Razoes que devemos levar em conta

para compreender porque, durante todo o s6culo XVI e grande

parte do XVII, nem o espanhol, nem o portugues a ocuparam.

Lembremo-nos que a area que hoje forma o Estado bra-

sileiro do Rio Grande do Sul e o Uruguai foi, durante a na-

vegacao a vela, inabordavel pelo Atlantico e, em conse-

quencia, nao podia ser zona de pouso, de aguada, de "refres-

co". As naus portuguesas que se encaminhavam para o Sul

nao podiam ultrapassar a regiao de Laguna e as espanholas

so podiam tocar-lhe a costa apos entrar no Prata.

Como resultante imediata e possivel afirmar-se que tal

regiao geografica so tinha dois eixos de penetragao: o que
vinha de Santa Catarina por terra e o que partindo de Buenos

Aires atravessava o Prata.

Mas ao lado desse fenomeno geografico havia um fator

economico: as minas de prata do Peru, as minas que foram

o elemento preponderance na orientacao (digamos — no

objetivo inieial) da colonizacao espanhola do Prata. O pro-

blema era descobrir, por ai, um acesso a elas, um caminho
mais economico e mais seguro.

E os espanhois fundam Assuncao em 1536 como uma
especie de base de operacoes avancada para as penetragoes

na diregao do Peru, na busca da prata, e fazem marchas

pelo interior de Santa Catarina — como a de Cabega de

Vaca, que inflete pelo vale do Iguagu — animados do mesmo
proposito.

Dessa forma a embocadura do Prata e as terras que a

enquadram eram secundarias. O principal se achava ao Norte,

apos Assungao. Isso dura ate 1580, ano em que se funda a

segunda Buenos Aires.

* + *

Mas nao foi so essa razao economica que levou os espa-

nhois a se desinteressarem da regiao do Uruguai. Foram os



indios tambem, os indios agressivos da regiao, os Charruas

especialmente, que impediram, varias vezes, o estabelecimento

de qualquer elemento espanhol na margem esquerda do

Prata.

Entao, essas tres causas:

— o interesse economico das minas distraindo o espanhol

numa direcao diversa;

— as dificuldades de abordagem da regiao pelo lado do

mar;

— e as dificuldades criadas pelo indio na zona unica

(margem esquerda do Rio da Prata) que permitia

abordagem facil,

tornaram a regiao Rio Grande — Uruguai uma terra de

ninguem durante todo o seculo XVI.

* * *

Na realidade, a penetracao nela se da primeiramente

atraves do padre espanhol, da catequese, do amansamento
do indio, de seu agrupamento em reducoes que comega em
1610 e se estende por todo o territorio.

Cria-se, assim, um ambiente social de paz; uma possi-

bilidade de coexistencia de vida entre o branco e o indio da

regiao; uma ajustagem moral entre o dono da terra e o

estranho.

Essa coabitacao foi que permitiu ao portugues infletir

de Laguna para a Colonia do Sacramento no ano de 1680,

e o espanhol sair de Buenos Aires e criar Montevideu. Em
outras palavras: foi o padre amainando a agressividade do

indio, fazendo-o depender (pelo agrupamento da reducao) de

uma direcao superior, que tornou aquelas terras de facil tra-

vessia e de facil fixacao humana.

Com essa facilidade ela se tornava terra a disposigao do

portugues, que a podia abordar pelo Norte, e do espanhol,

que a podia atingir pelo Sul.

Mas'se oinarmos o mapa, havemos de compreender que
a linha media que separa o portugues, que inflete de Laguna
para o Sul, e o espanhol, que inflete de Buenos Aires para o



Norte, esta situada, grosso modo, nos limites atuais entre o

Brasil e o Uruguai. Entao o que se passou ai foi o embate
entre duas forgas de expansao (Portugueses e espanhois)

criando uma faixa movediga, uma faixa de fricgao, que ora

oscilava a favor do portugues, ora do espanhol.

* * *

Na discussao do problema e bom lembrar que a linha de

Toidesilhas nao permitia ao portugues sair de Laguna; que

ai terminava o seu dominio juridico, que ai era o limite legal

de sua soberania. Se ele saiu, se pode explorar, em seu be-

neficio, as oportunidades que os conflitos na Europa, entre

as Metropoles, lhe criavam, foi porque a area geografica de

exploragao dessas oportunidades se conservou terra sem dono.

E isso, repitamos, devido a tres fatores:

a) um r/eogrdfico — a impossibilidade de abordar as

costas atlanticas do Rio Grande do Sul e do Uruguai e, em
consequencia, a impossibilidade de o espanhol (senhor de

terras que fieavam a Oeste pelo Tratado de Tordesilhas)

materializar, pela ocupacao, o seu dominio nelas.

b) um econdmico — as minas de prata do Peru des-

viando o espanhol na diregao do Norte e o impedindo de se

engajar, em penetracoes extrinsecas, sobre a regiao Uruguai

— Rio Grande.

c) um fator de ordem humana — a agressividade dos

indios que viviam na margem platina da regiao, opondo-se

a todas as tentativas espanholas de ocupacao delas.

Mas a esses fatores historicos de base podemos somar

mais dois:

— o intcresse da Casa Real portuguesa desejando levar

a fronteira politica do Brasil ate ao Prata;

— a agao providencial de varios homens Portugueses e

brasileiros durante os conflitos entre a onda expan-

sionista portuguesa e a espanhola.
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Dito isto, verifiquemos como se deu o atrito entre a cor-

rente colonizadora espanhola e portuguesa.

Comecemos por S. Paulo de Piratininga — fundado

pelos jesuitas em 1555 e cuja populacao crescia, merce do

cruzamento entre brancos e indios (17) (tupis aldeados

pelos jesuitas) e alcancara, no fim do seculo, a uma popu-

lagao onde ha "milhares de indios e menos de duzentos

brancos" (18). Entre eles (filhos de uns e outros) se coloca

o mameluco como elemento social de harmonia e tipo hu-

mano apropriado, pela heranca recebida dos pais e pela adap-

tagao psicologica, a penetrar no sertao.

Ha, pois, desde logo, em Piratininga, como fator favo-

ravel a expansao portuguesa — o mameluco. Todavia, essa

expansao era favorecida pela diferenciagao dos tipos de fi-

xacao do colono portugues no Norte e em Piratininga. No
Norte, ele esta fixado pela agricultura do acucar e com a ca-

racteristica de precisar de bracos; em Piratininga, esse co-

lono e pobre e nao possui agricultura que, pelo seu valor

economico, o fixe ao solo. Consequencia : o Norte agricola

e rico pede ao Sul que lhe fomega bracos, e esses bragos

so podem ser o do indio. E um incentivo economico, e um
convite a aventura de abandonar a terra pobre do Planalto

e penetrar no sertao, na atividade do "apresamento" (19) e,

afinal, uma oportunidade de ganhar dinheiro (20).

Para isso se somaram tres fatores favoraveis:

a) a Serra de Cubatao cobrindo Piratininga do mar e

constituindo um paredao natural entre ela e o pi-

rata (21). E permitindo, assim, deixar a terra sem
perigo, a familia sem a ameaga do assalto estranho,

a casa, as coisas, tudo enfim que deve ficar no pla-

(17) Em 1693, ou seja no fim do seculo XVII, o Governador do Rio, An-
tonio Pais de Sande, informava que os homens de Piratininga "primeiro sabem a

lingua do gentio" "porque primeiro aprendem a materna" (citado por J. Lticio da

Azevedo : tpocas de Portugal Economico, pag. 305).

(18) Belmonte : Xo lenipo dos Bandeirantes, pag. 16.

(19) Ver Alfredo Ellis Junior: O Bandeirisnio na EconoiuJa do Seculo XVII.

(20) Ver trabalho da Escola de Estado-Maior, citado.

(21) Lembremo-no6 de qua Cavendish atacou Santoe em 1591.

s
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nalto enquanto o chefe e os homens que o acom-

panham penetram no sertao a cata do selvagem.

Vantagem que o nortista nao teve, de vez que suas

praias eram abertas ao ataque advena e sua ativi-

dade economica se fazia nas proximidades dela.

Por isso, uma ordem do rei o obrigava a possuir um
mmimo de armamento e a estar sempre atento a

probabilidade da chegada de um assaltante atrevido.

b) o rio Tiete, passando a porta da casa, descendo para

o sertao, facilitando, pela sua navegabilidade, a pe-

netragao nele.

c) o baixo padrao economico na Vila onde, no seculo

XVII, o porteiro da Intendencia era pago em palha

e ela nao se arrepiava em receber os impostos dos

seus municipes em panos de algodao, cera, couro.

Onde sete missas valiam sete galinhas (22). Onde
a gente sem bragos para a lavoura, sem reeursos ma-
terials para ela e sem equipamento adequado, nao

encontrava ambiente para se fixar, para permaneeer

debrucada sobre a terra, para desprezar o interesse

no negocio de vender bragos para o Norte.

Mas a esses quatro fatores favoraveis ja citados:

— o mercado de mao-de-obra que se abre na Bahia e

Nordeste;

— a seguranga trazida pela Serra de Cubatao;

— as facilidades criadas pelo Tiete a entrada no sertao;

— e a pobreza economica da Vila (nao fixando o morador

de Piratininga em torno da agricultura), junta-se um
quinto:

— a luta entre os tupis, aliados a gente de Vila de Pira-

tininga, contra os carijos (guaranis dos espanhois)

do Vale do Paranapanema (23);

(22) Alcantara Mach&do : VWa o Xorte iio Bandelranie.

(23> Ver Krederico Kclehvei.s — Tupis A. (Jimrauis i Bandelrat e liaml <-i

-

rantes, dp Carvalho Fi-anco, pag. 23.



Luta que levou estes ultimos (guaranis) a soli-

citar em 1552, aos espanhois de Assungao (24) na
epoca do Adelantado Domingos Irala, que os auxi-

liassem (25).

Esse fato e de grande importancia. Os guaranis se es-

palhavam pelo Paranapanema e afluentes e apesar de nu-

merosos, temiam os tupis, por haverem sofrido deles e da

gente de Piratininga assaltcs continuos. Em face disso nao
se arrecearam de buscar alianga, contra aquele perigo, entre

os brancos que se instalavam em Assungao. Razao por que,

naquele ano de 1552, o seu cacique Guaira aparece na Cidade

de Assungao e pede a Irala que os auxilie na luta contra os

tupis e a gente de Piratininga. O resultado foi positive O
adeiantado espanhol (Domingo Irala) atende ao pedido.

Organiza uma expedigao punitiva contra os tupis e enca-

minha-se na diregao do Salto de Avanhandava (sobre o Tiete)

.

Ai se encontra com eles e os desbarata. s a prirneira vi-

toria, mas nao definitiva. Na volta comete a outro capitao

espanhol, Garcia Vergara, a fundagao de uma vila — On-

tiveros, na regiao de Foz do Iguagu. Vila que deveria cons-

tituir uma barreira "aos grandes danos e assaltos, diz Irala,

que os Portugueses faziam por aquelas partes nos indios ca-

rijos da Provincia — levando-os presos e cativos" (26).

Mais tarde, em 1555, Nuflo Chaves, por ordem de Irala,

organiza nova expedigao punitiva contra os tupis do Tiete

e depois de desbarata-los reagrupa varios indios guaranis

as margens do Paranapanema e nas proximidades de sua foz.

Ai funda a povoagao de Loreto e em 1556 a Cidade Real,

14 km a jusante de Ontiveiros.

Como vemos, os ataques feitos pelos tupis do Tiete e

alguns homens de Piratininga contra os guaranis (carijos)

do Paranapanema levaram os espanhois a criarem nucleos

de povoagao indigena no Paranapanema e no Parana.

(24) Assunc&d foi fundada sftbre a regiao onde existia uma grande taba de

Carij&s (Prederico Edelvveis : Tupis &, G-uaTaills).

(25) Ver Frederico Edelweis : Tupis & guaranis, pags. 49-50.

(2G) Carvalhn Franco: Baadelrafl e Hsndeiraiiles, pag. 21.



Mas nao ficaram nisso as penetragoes espanholas, eis

que ja em 1576 haviam fundado mais duas povoacoes:

— Cidade Real, a 14 km ao norte de Ontiveros;

— Vila Rica, sobre o Ivai e a cerca de 30 leguas a mon-
tante de sua foz.

Como remate a ocupagao espanhola, o Soberano da Es-

panha determina a entrega dos trabalhos de catequese (27)

a ordem dos Jesuitas. E a partir dai que comega a aparecer

sobre o Paranapanema, o Ivai, o Piqueri, o Iguacu, o Uru-

guai, o Ibicui e o Jacui uma serie enorme de redugoes. Ate

entao so haviam aparecido 28 nucleos indigenas e desses

so 3 no Brasil.

Tais redugoes foram:

— 1609 — Santo Inacio Guagu

— 1610 — Santo Inacio Mini

— 1623 — Sao Xavier

— 1624 — Sao Jose Angeles

— 1625 — Encarnacion

— 1627 — Sao Pedro e S. Paulo

— 1628 — Sao Miguel

— 1628 — Santo Antonio

— 1628 — Sao Tome

A iniciativa parte dos Portugueses

O conjunto dessas redugoes fazia parte da chamada Pro-

vincia Jesuitica do Paraguai. Provincia enorme, que abran-
gia a parte oriental da Bolivia, o sul de Mato Grosso, a re-

giao de Buenos Aires e de Tucuman, e envolvia tambem o

Estado atual do Paraguai, a Mesopotamia Argentina, e a

(27) Os primeiros jesuitas chegam ao Paraguai em 1587, enviados por Jose
de Anchieta, mas a cedula Real e datada de 30 de janeiro de 1609. Desde 1555, os
lndios do Paraguai foram repartidos em "encomiendas" . Os que se submetiam
espontaneamente aos espanhois gozavam de certas regalias; os insubmissos eram
escravizados. Isso provocou abusos. E loram estes abusos que motivaram a ce-

dula de 1609.



parte oeste dos Estados do Parana e Rio Grande do Sul. E
ia mais alem: atingia o Chile ate o ano de 1623, ou seja, du-

rante 16 anos (ela foi criada em 1607) .

Dessa imensa area a mais importante foi, incontesta-

velmente, a parte Paraguaia chamada Missao do Paraguai.

Parte que foi criada por inspiracao de jesuitas Portugueses

e foi percorrida por exploradores e pilotos Portugueses.

Para justificar isso basta saber:

— que os padres que "fundaram a residencia de

Assuncao e iniciaram a evangelizacao em Guai-

ra" (28) eram da Provincia do Brasil,

— que foram para la por iniciativa de um padre

portugues — Francisco Vitoria, Bispo de Tu-

cuman,

— que durante largos anos a catequizagao em Guai-

ra foi dirigida por um jesuita portugues, Manuel
Ortega,

— que a ideia de se estabelecer, em Guaira, uma
fundacao aparece, desde 1551, na carta de um
jesuita portugues da Provincia do Brasil, Leo-

nardo Nunes (29),

— que Manuel da Nobrega interessou-se vivamente

pela ideia, a partir de 1552,

— que Manuel da Nobrega tinha informacoes se-

guras da regiao, trazidas por um portugues, An-
tonio Rodrigues, que entrara para a Companhia
de Jesus apos haver vivido no Prata e Paraguai

cerca de 18 anos,

— que esse Antonio Rodrigues — em carta escrita

aos jesuitas de Lisboa, por sugestao de Manuel
da Nobrega — mostrava que o indio do Paraguai

aceitava, com facilidade, a evangelizacao . En-

(28) Jaime Cortesao — Jesuitas e Bandeirantes no Guaira, p. 64.

(29) Serafim Leite — Hist6ria da Companhia de Jesus no BrasU. Tomo I, Li-
vro III. p. 333.



tretanto que isso se tornava dificil pela presen-

ce do colono espanhol que o furtava e o escra-

vizava (30)

.

Mas apoiando tais intencoes havia duas razoes pondera-

veis. A primeira e que os Portugueses acreditavam, sincera-

mente, durante o seculo 16, que a Linha de Tordesilhas dei-

xava a leste todo o rio Parana ate a foz do Iguagu; ou seja,

que Assuncao ficava nas vizinhangas da fronteira dos domi-

nios Portugueses. Tal convicgao levou Tome de Sousa, em
carta ao rei datada de 1 de junho de 1553, a dizer que a po-

voagao que se chama "Assuncao esta muito perto de Sao Vi-

cente" "nao passando de cem leguas". E Tome de Sousa

acrescenta: "parece-nos a todos que essa povoacao esta na
demarcagao (nos dommios) de V. A." Para justificar a pro-

ximidade que ele assinala, informa ao rei que "os de Sao Vi-

cente se comunicam muito com os castelhanos" (31)

.

Por igual, D. Francisco Vitoria, Bispo de Tucuman,

acreditava que Guaira pertencesse a Portugal e diz (na carta

que escreveu ao Provincial do Brasil pedindo padres para a

reducao dos indios daquela regiao) que tais padres viriam

para "terra que pertence a essa Provincia" (32) (33)

.

Considere-se tambem, como segunda razao, a prece-

dencia dos Portugueses na regiao de Guaira. A viagem de

Aleixo Garcia iniciada em 1522, partindo do litoral de Santa

Catarina, atravessando todo o Estado do Parana atual, che-

gando ao Paraguai e depois atingindo a regiao de Potosi; a

viagem de Pero Lobo — oficial da Armada de Martim Afon-

so, tambem atingindo Guaira; os pre-bandeirantes (34),

(30) J. Cortesao, ofcra citada, p. 65.

(31) Historia da Colonizacao Portuguesa no Brasil, Tomo III, p. 366, e Afon-

so Varzea: Letras Meridionals, p. 21.

(32) Jaime Cortesao — Jesuitas e Bandeirantes no Guaira, p. 75. Ver igual-

mente Anais do Museu Paulista, Tomo I, p. 139.

(33) Tal impressao esta contida tambem na Bula do Papa Inocencio XI. de

1676, criando um Bispado na Prelazia do Rio de Janeiro, cuja diocese se esten-

dia ate o Rio da Prata. Ver A. G. de Araujo Jorge: Ensaios de Historia e Cri-

tica, p. 123.

(34) Os padres jesuitas que assistiram a invasao da Bandeira de Antonio

Raposo Tavares sobre as reducoes de Guaira em 1628 — 1629 dizem, entre outras

coisas, na Relacao escrita ao rei, que "os paulistas ha quarenta anos praticam

tais razias". (Jesuitas & Bandeirantes em Guaira — J. Cort««i» — p. 310).
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como lhes chama Jaime Cortesao, que foram inumeros e que

partiam de Sao Vicente em meados do seculo 16 na direcao

de Guaira a procura de escravos. Este historiador, argumen-

tando a favor da precedencia dos Portugueses na regiao de

Guaira, alude ao Mapa Mundi de Bartolomeu Velho, datado

de 1562, onde ja aparece a citada regiao de Guaira (35), o

que faz supor, admite ainda Jaime Cortesao, haver o mesmo
sido desenhado com informagdes colhidas entre a gente de

Sao Vicente.

Lembremo-nos, de que os caminhos indigenas (o Piabiru

ou dos Pinheiros) que saiam de S. Vicente, de Cananeia ou

de Santa Catarina conduziam todos a regiao de Guaira, e

eram seguidos pelos bandeirantes (36) .

Mas os Portugueses precederam os espanhois nas pene-

tracoes para o Paraguai (37) nao so em terra como por agua
— pois a pilotagem no Prata "desde o comego da colonizacao

do Prata pelos espanhois ate aos meados do seculo XVII" era

feita por Portugueses (38)

.

Coraeca a acao do bandeirante

r

Criando aquelas redugoes e aquelas cidades os espanhois

se aproximaram de Piratininga e, com isso, comegaram a

criar, aos homens da Vila, incomodos de ordem economica,

eis que de Vila Rica se irradiavam, sobre o Paranapanema e

mais ao norte, a caga ao indio tupi. Fizeram mais: ocupa-

ram terras nas vizinhangas da Vila; ai fundaram redugoes;

ai se apossaram, com indios guaranis e chefes brancos, das

glebas proximas a ela . Por isso, em 1627, na propria Camara
da Cidade, o procurador Cosme da Silva pedia providencias:

"que avisassem o Capitao-mor, por carta ou reque-

rimento"

135) Jaime Cortesao, obra cit p. 68.

(36) Segundo Serafim Leite ( Historia da Companhia de Jesus, Tomo I, Li-

vro III), o eaminlio chamado Piabiru era prc-colombiano. Ver tambem Carva-
Uio Franco: Bandeiras e Bandeirantes, p. til.

(37) Uma carta datada de Santos, de 30 de junho de 1553, revela que um
morador da cidade adquirira 32 indios escravos em Assuncao, e Joao Ramalho.
localizado em S. Andre, era fornecedor de indios escravos. Carvalho Franco:
Bandeiras & Bandeirantes, p. 23 e 25.

(38) Jaime Cortesao, obra citada. p 71.



— de como os espanhois de Vila Rica e mais po-

voagoes"

— "vinham dentro das terras da coroa de Portugal

e cada vez se vinham apossando mais delas".

fisses tres fatores:

— a ameaga da proximidade do espanhol,

— as incursoes feitas por eles a caga do indio tupi

nas proximidades de Piratininga (39)

— e a concentracao de indios guaranis (indios do

Paranapanema e inimigos dos tupis) feita pelo

jesuita constituem, para o Bandeirante, um in-

centivo de entrada no sertao (no rumo do Sul).

Organizado em Bandeiras, ele desceu sobre o Parana-

panema, o Ivai, o Piqueri, o Iguagu e, em seguida, por leste,

atingiu o Jaciri e o Ibicui em pleno Rio Grande do Sul.

Basta ver as datas:

1) 1619 — Manuel Preto (40) tira indios de Jesus

Maria e Santo Inacio,

2) 1624 — novamente Manuel Preto na mesma re-

giao,

3) 1628 — Raposo Tavares (40) agao sobre o Ti-

bagi — (Redugao Incarnacion) (41)

4) 1629 — Mateus Grou — agao sobre o Tibagi —
(Redugao Incarnacion),

(39) Anota Belmonte — No Tempo dos Bandeirantes — que ate 1590 se des-

cobrem, nas Atas da Camara de Piratininga, referencias a muralha que cercava
a cidade contra os carijos. E isso prova tres coisas: que os moradores da Vila

temiam os indios das circunvizinhangas; que so a guerra ofensiva poderia tra-

zer-lhes paz e capacidade de espraiar-se alem de seus muros; que s6 a partir

do fim do seculo puderam — linipando o terreno de seus inimigos, os carijos

— expandir-se para o sul contra o castelhano e ocupar terras que julgavam de
Portugal. E talvez explique uma quarta coisa: o nascimento (durante os 30 anos

de lutas e ameagas) na alma do Piratiningano de um odio atroz contra o indio.

O coronel Joao Batista Magalhaes, em A Compreensao da Unldade do Brasll,

p. 58 — classifica as bandeiras realizadas no seculo XVI como defensivas.

(40) Manuel Preto e Antonio Raposo Tavares cram Portugueses.

(41) O I Tomo da Colecao De Angells — anotada por Jaime CortesSo — pu-

blica "a relagao que dois padres jesuitas dirigiram ao rei — sobre a invasao

que a Bandeira de Antonio Raposo Tavares fez as Missoes de Guaira em 1628

e 1629. Nessa bandeira tomaram parte 900 "Portugueses" como chama a rela-

c5o « 1.200 indios tupis.



5) 1629 — Simao Alvares (integrante da Bandei-

ra de Raposo Tavares ataca Santo Antonio da

Ibiticaraiba,

6) 1629 — Ainda o grupo Raposo Tavares (Ma-

nuel Morato) ataca a reducao Jesus Maria so-

bre o Ivai,

7) 1629 — Antonio Bicudo — (integrante da Ban-

deira de R. Tavares) ataca Sao Miguel (ao

norte do Tibagi),

8) 1629 — Ainda Antonio Bicudo ataca nova-

mente Incarnacion,

9) 1629 — Sao Tome — Angelos e Sao Pedro (en-

tre o Ivai e o Tibagi) (42) por diferentes Ban-

deiras paulistas.

Em 1631 comega nova serie de assaltos:

— Sao Francisco Xavier — medio Tibagi,

— no territorio do Ivai,

— no territorio do Piqueri,

— no territorio do Paranapanema,

— Redugao de Sao Paulo — destruida por Andre Fer-

nandes,

— Reducao de Sao Jose e Redugao de Conceicao, des-

truidas, tambem, por Andre Fernandes.

Enfim — em 1631 — foram destruidas nada menos que

13 reducdes em torno de Guaira (43)

.

Em 1632 — inicia-se a terceira fase da ofensiva bandei-

rante. Esta agora destroi Vila Rica e Cidade Real.

Esses fatos levaram os jesuitas a abandonar as redugoes

do Rio Iguacu e a reagrupar os seus meios no Rio Grande
do Sul (Rio Jacui — Uruguai — Pardo, etc.) e na regiao do

Paraguai atual, a chamada Provincia de Itatim (44). Abriu-

(42) Nesse ano de 1629, Taunay estima em 50 mil os indios escravizados. A
Bandeira de A. Raposo Tavares era constituida de 900 mamelucos, 2.000 Indios

e 69 paulistas de projecao.

(43) Guaira comegou com 300.000 habilanles. Em 1631 ficou reduzida a 100.000

(44) Carvalho Franco — Bandeiras & Bandeirantes, p. 73.



-se, dessarte, um hiato entre a zona atacada pelos paulistas

e a zona das novas redugoes. Zona entre o Piquiri e o Uru-

guai (45)

.

Quatro anos depois, em 1636, Raposo Tavares aparece no

Rio Grande do Sul e ataca a reducao Jesus-Maria no Jaciri

(situada na regiao entre o Uruguai ao norte e o Ibicui ao sul,

regiao chamada de Tapes) e em 1637 outro bandeirante,

Andre Fernandes, ataca as reducoes de Martires e Aposto-

los situadas a oeste do Jacui e as de Sao Carlos Apostolos e

Candelaria, e Fernao Dias Pais devasta a regiao de Tapes.

Ainda nesse ano (1637) nova bandeira, chefiada por Fernao

Dias Pais, ataca, na regiao do Ibicui, as reducoes Sao Cosme
e Sao Damiao, Sao Jose, Sao Tome, Sao Miguel, Natividade.

Em 1639 estava o territorio do Rio Grande, na regiao ao

sul e a leste do alto Uruguai, limpo de jesuitas e de espa-

nhois. Mas a partir dessa data a superioridade militar dos

paulistas desapareceu: os indios comecaram a receber, dados

pelos padres, armamentos e instrucao militar (46) (47) .

Como conseqiiencia, em 1641, a bandeira chefiada por

Jeronimo Fedroso de Barros, que desceu o Rio Uruguai com
a intencao de atacar as redugoes do Uruguai (oeste do Rio

Grande), e surpreendida e destrogada pelos indios e espa-

nhois nas vizinhangas de Mbobore (situada a SW da foz do

Peperi-Guagu)

.

fisse desastre criou um statu quo entre bandeirantes e

jesuitas. Nem estes buscaram reaver o perdido, nem aqueles

se atreveram mais em excursionar pela mesopota.mia argen-

tina — onde restavam muitas reducoes.

(45) Em 1636 — Manoel Juan de Morales, espanhol. morador em S. Paulo,
infoimava, entre outras coisas ao rei que "Av en esta capitania mas de quarenta
mil indios esclavos de los Portugueses" (Jesuitas e Bandeirantes no Guaira —
Colecao De Angelis, p. 186, I Tomo).

(46) Pela carta anua de 1626 do Padre Antonio Ruis (Jesuitas e Bandeiran-
tes no Guaira", p. 272 — Colecao De Angelis) — verifica-se que desde 1626 ja

existia armamento de fogo nas reducoes. Anote-se que so em 1640 e que o Go-
verno espanhol permitiu aos Jesuitas darem armas de fogo aos indios.

(47) O uso das armas de fogo pelos indios missioneiros foi autorizado por
duas celulas — 21 maio 1640 e 21 novembro 1642. Mais tarde, em 30 de abril

de 1668, foram revogadas. Por fim, duas novas autorizaram definitivamente o

uso delas ( ver Anotacoes de Rodollo Garcia nos Anais da Biblioteca Nacional,

L, II, p. 327).



Em 1648 parte de Piratininga a maior bandeira conhe-

cida — chefiada por Raposo Tavares. Penetra no Paranapa-

nema, atinge o Parana, desce ate a confluencia do Ivinheima

e inflete para oeste, e destroi tres reducoes jesuitas (Santo

Inacio, Mboimboi e Nossa Senhora da Fe)

.

Depois disso, a bandeira abandona o ciclo da escravidao

e inicia o da exploracao metalica.

>U:' I * * *

Como vimos, durante 64 anos, entre 1555 — data da

criagao da povoacao de Loreto pelos espanhois — e 1619 —
data do primeiro contato do bandeirante paulista com os in-

dios aldeados da regiao de Guaira — , as areas de agao da co-

lonizacao espanhola foram se ampliando na direcao NE e a

portuguesa na direcao SW ate estabelecerem os primeiros

contatos de friccao.

Vimos, depois, que esse contato de fricao durou 22 anos,

desde 1619 a 1641 (desastre de Mbobore) e que, por fim, criou-

-se entre as partes um estado de equilibrio.

Esse estado de equilibrio se firma em 1636, quando os

jesuitas se retiram para oeste, estabelecendo varias reducoes

a leste do Uruguai, entre o Ijui e o Piratini (48) e o bandei-

rante abandona a caca ao indio e inicia a busca do ouro, in-

fletindo para Mato Grosso (49)

.

fi portanto, pelos fins do seculo XVII, em 1687, que os je-

suitas conseguem iniciar, em territorio brasileiro, a sua poli-

tica de defender o indie, isolando-o do eclono.

(48) Tais reducoes ficaram intervaladas de 24 Km correspondentes a 1 dia
de marcha dos elementos dela — em caso de ataque. Chamavam a elas Sete
Povos e foram

Sao Nicolas, Sao Miguel e Sao Luis de Gonzaga (fundadas em 1687),

Sao Borja (S. Fco. de Borja) (fundada em 1690),

Sao Lourengo (fundada em 1691),

Sao Joao Batista (fundada em 1698).

Por fim. Santo Angelo (fundada em 1706). Ao todo 7 missoes fundadas em
19 anos (1687-1706). Como vemos, domina a ideia de defesa contra o bandeirante
e a de ocupar uma zona entre a regiao de Guaira — (ja de posse do portugues)
e a Colonia do Sacramento que ele havia conquistado desde 1680.

(49) No Memorial apresentado ao Rei de Espanha pelos superiores das Mis-
soes do Uruguai e Parana, em 1702. se diz que "passam de cem mil almas as

que ate agora hao cativado os Portugueses e levado as suas terras do Brasil.

(Colecao De Angelis n. V, p. 122 1.



Mas ha aqui uma reflexao a fazer: se a politica de iso

lamento resguardava o indio da escravidao e, em conseqiien-

cia, dos maus tratos, tambem essa politica nao permitia a

fusao dele na sociedade nova que se fundava. Por conse-

guinte, se fosse vitoriosa no Brasil, o sentimento nacional

nao se formaria tao cedo, e aconteceria conosco o que acon-

teceu nas colonias espanholas, onde o Jesuita, reduzindo o

indio, nao o integrou completamente a sociedade nacional;

onde o indio fala o guarani ou outras linguas indigenas;

conserva, com o seu tipo racial, a sua mentalidade imprevi-

dente, a sua incapacidade para o trabalho em equipe, a sua

completa ausencia de ambigao.

No Brasil, a integracao do indio na sociedade colonial

pela ausSncia das redugoes isoladas (50) nao permitiu as

ilhas etnicas e culturais que existem em muitos paises sul-

-americanos, especialmente no Paraguai, (51) no Orenoco,

em Chiquitos na Bolivia, etc. (52)

.

£ verdade que as condicoes geograficas do Paraguai e do
Brasil e, em conseqiiencia, a formacao das sociedades para-

guaia e brasileira, excluiam a hipotese de se repetir aqui o

que aconteceu la. O Paraguai e pais interior (53) e o Brasil

(50) O Jesuita nao ensinava o portugues ao indio para evitar contatos com
os colonos brancos (Formacao do Brasil Contemporaneo — Colonia — Caio Prado
Junior, p. 86).

(51) A invasao dos franceses no Rio (1555-1567) serviu a agao bandeirante.

Serviu por dois aspectos:

a) impediu que os Inacianos formassem no Brasil, com sede em Sao Paulo,

o Imperio indigena que pretendiam fundar a semelhanga do que fun-
daram no Paraguai — pois os obrigou a empregar meios e chefes em
apoio a Mem de Sa. (Basta ver a agao de Anchieta na Confederagao dos

Tamoios);

b) "habituou os mamelucos de Sao Paulo a luta contra os indios" (54). Esse

habito permitiu descobrir a superioridade do armamento e uma tecnica

de combate a empregar contra eles, tecnica que devia ser apropriada a

floresta e a maneira de combater do silvicola.

(52) Caio Prado — Formacao do Brasil Contemporaneo — Colonia — p. 87.

(53) Os jesuitas no Paraguai, sempre ligados as autoridades, foram os ele-

mentos de apoio material delas contra todos os anseios de autonomia da gente

de Assuncao. Vejam-se, sobretudo, os movimentos revolucionarios dos comune-
ros, que se estendem entre 1726 e 1735. Contra eles, o jesuita sempre aparece

com seus indios, aos milhares, esmagando qualquer tentativa de liberdade po-

litica. E em carta que o padre Ravago — ex-confessor do Rei de Espanha —
dirige ao Cardeal Porto Carrero, assinala-se como um servico da Companhia ao

Governo de Madrid a participagao dos indios das Missoes contra "a rebeliao do

Paraguai por Anequera", onde os indios "derrotaram em batalha campal, o pren-

deram", e afinal permitiram com isso "que ele fosse enforcado em Lima". (Anals

da Biblioteca Nacional, Volume LII, p 327).

(54) Trabalho da Escola de Eslado-Maior.



pais maritimo . Essa diferenga fez com que a civilizagao entre

nos comegasse na costa e impedisse um tipo de redugao iso-

lada, imune de contatos externos como aconteceu no Para-

guai .

Em vista disso, as Missoes no Brasil foram, na sua orga-

nizacao, nao so institutes de catequese e centros economicos

de manutengao do indio aldeado corno, igualmente elemento

politico, isto e, elemento "de defesa das Vilas e cidades con-

tra os indios nao confederados ou contra os inimigos exter-

nos" (55) . Ou seja, diz Serafim Leite, um instituto

"de educagao pela doutrina crista"

"educagao pelo trabalho"

"educagao pelo sentimento de solidariedade — germe
unitivo de uma patria em formagao".

Por isso (civiiizagao debrugada sobre o mar), as aldeias

jesuiticas no Brasil se colocaram, desde logo, em torno

— da cidade do Salvador na Bahia,

— de Vitoria no Espirito Santo,

— de Olinda em Pernambuco,

— do Rio (aldeias de S. Lourengo, S. Barnabe e S. Fran-

cisco Xavier)

.

Mas no Paraguai tais aldeias nao so se formaram muito

depois das do Brasil (os primeiros jesuitas chegaram ao Pa-

raguai em 1587) como foram criadas em plena selva (56).

Em torno delas nao havia o homem branco, nem a autori-

dade governamental, nem o apoio economico, nem a segu-

ranga contra os possiveis inimigos externos. A aldeia devia

se bastar a si mesmo como instituto de educagao, de cate-

quese, de economia e militar.

(55) Historia da Companhia de Jesus, Serafim Leite — Torno VI, p. 552.

(56) Em 1555 criam-se no Paraguai as "encomendas" que regulam as rela-
eoes entre indios e colonos brancos. Por elas se sabe que os indios que se

submetem espontaneamente ao espanhol gozarao de certas regalias, entre elas
a de so serem obrigados a trabalho escravo durante dois meses no ano. E que
aqueles que se mostrarem rebeldes serao, desde logo, escravizados. Como era
natural, todos os indios foram transformados em rebeldes. Dai uma s6rie de
atritos entre as autoridades e os colonos, ate a cedula de 1609 que entregou aos
jesuitas o direito de reduzir o fndio e de isola-lo do branco.



O seu "hermetismo constitucional" diz Serafim Leite

"era uma necessidade de sua propria existencia".

No Brasil foi diferente: o jesuita nao pode imunizar o

indio aldeado do contato com os elementos formadores da

nagao (caso de Piratininga, do Rio, de Vitoria, de Salvador,

de Olinda); nao pode "paraguaiza-los" . Desse fato resultou

um outro: a agao politica das Reducoes nao produziu resul-

tados nocivos, nao formou quistos popuiacionais, nao conse-

guiu o isolamento total do indio, apesar de o padre nao lhe

ensinar o portugues (57) nem permitir que estranhos en-

trassera nas reducoes.

Enfim, apesar de tudo isso, a homogeneidade da gente

brasileira nao foi perturbada pela presenca da redugao je-

suita.

Todavia, e importante assinalar quanto o hermetismo

das reduces paraguaias (chegando ate a proibicao do colo-

no e da autoridade espanhola penetrar nelas) serviu ao Bra-

sil, isto e, quanto esse hermetismo (como assinala Jaime

Cortesao) transformou as reducoes em tampao entre as po-

pulacoes espanholas do Paraguai e as minas descobertas em
Mato Grosso, pelos bandeirantes, e, conseqiiencia, quando
permitiu que esses bandeirantes agissem, cobertos por elas,

sobre Mato Grosso.

Em sintese: ao iniciar-se o seculo 18 — o seculo de Car-

valho — a acao dos Jesuitas na America tinha sido

— util a expansao do Bandeirante, pelo estimuio criado

a facil cata do indio nas Reducoes;

— util a essa mesma expansao na regiao de Mato Gros-

so, a cata das minas de ouro, pela cobertura que elas,

(57) Quando Francisco de Mendoncja Furtado passa no Maranhao em agosto

dc 175J (antes de seguir para Belem como primeiro governador do Amazonas)
determma um padre jesuita, Antonio Machado, que funde uma reducao de

indios no Rio Mearim. Nas instrugoes que deu a §sse respeito, diz Mendonga
Furtad<-, entre oulras coisas, que "e preciso mudar inteiramente o sistema" (de

coli nizar), ensinando aos indios "a lingua do Monarca a que sao sujeitos", isto

e, ensinando-lhes portugues. (Artur Cesar Ferreira Reis — Estadistas Portugue-

ses na Amazonia, p. 187).



(pelo seu hermetismo) fizeram a acao dela, on seja,

pelo papel de tampao que as Reducoes representa-

ram entre o Bandeirante que penetrava na regiao de

Corumba — Cuiaba e as autoridades espanholas de

Assuncao e Santa Cruz de La Sierra;

— util a formacao de nossa alma nacional, pela coope-

racao militar preponderante que eles deram as au-

toridades espanholas na luta contra a Colonia do Sa-

cramento. Alma nacional que era despertada nas

gentes brasileiras que de Pernambuco, Bahia, Rio,

Sao Paulo e Santa Catarina participava na defesa

daquela Colonia;

— util ao povoamento do atual Rio Grande do Sul e,

assim, a sua ocupagao pela gente brasileira e portu-

guesa que desceu de Laguna na exploragao do gado,

ou seja, das milhares de rezes bravias que descen-

diam do plantel trazido para ali, em 1634, pelos je-

suitas. Gado que estes deixaram sem dono, quando,

expulsos pelos bandeirantes, abandonaram o Rio

Grande em 1637.

Esses dois interessados (o bandeirante e o jesuita), na
posse das mesmas terras, do seu habitante indio e tambem
do gado bravio, que existia numa grande parte dela, nao ti-

nham nenhum ponto de harmonia. Eram socios nos mesmos
objetivos economicos mas antagonicos na realizacao deles,

Uma esmola pelo amor de Deus

Sebastiao de Carvalho iniciou a sua vida publica apoia-

do em padres e especialmente em jesuitas. Primeiro, e o Car-

deal Mota e o Arcipreste da Patriarcal que o levam a lega-

gao de Londres. Em seguida, e o jesuita Joao Batista Car-

bone, intimo de D. Joao V, que apoia Sebastiao de Carva-

lho em varias ocasioes. Apoia com dinheiro; apoia servindo

de intermediario a pedidos junto ao rei e apoia responsabiii-

zando-se por letras que ele nao paga.



Para provar isso ha uma enorme correspondencia entre

ambos. Nela, ora se ve Sebastiao de Carvalho pedindo ao je-

suita que o receba em seu cubiculo em Santo Antao:

"suplico a V. Revma. me diga a que hora me
podera dar tres a quatro minutos de audiencia" . .

.

"com menos incomodo seu" . . .

"e que se sirva da minha fiel obediencia" (58) .

Ora, descobre-se, pela resposta do jesuita, que ele inter-

cedeu junto ao rei por uma ajuda de custo que Sebastiao de

Carvalho precisava.

"Esta manha" — escrevia o padre Carbone a

Sebastiao de Carvalho — "se falou a sua Majestade

no negocio da assistencia e ajuda de custo".

"Com bem pesar digo a V. Sa. que nao resul-

tou o que V. Sa. desejava".

Carvalho estava de partida para a Austria e se encon-

trava em apuros de dinheiro. Por isso, a roupeta do jesuita

ainda lhe servia de amparo.

Todavia, na correspondencia desse jesuita se descobre

mais. Sebastiao de Carvalho nao quer partir para Viena sem
beijar a mao do rei. Carbone o intermediary prestimoso

que ele encontra para obter isso:

"pelo que toca a despedida do paco devo falar-lhe

com dilacao"

"porque o estado em que se acha El-Rei nao per-

mite certeza alguma".

E precisa, entao, como Carvalho podera agir:

"Sexta-feira pela manha, pelas dez horas, po-

dera V. Sa. achar-se no paco, porquanto, no retor-

no que Sua Majestade fizer da tribuna, podera

V. Sa. ter a honra de lhe beijar a mao" (59).

(58) Rocha Martins — O Marques de Pombal Pupilo dos Jesuitas, p. 9.

(59) Rocha Martins, obra cit. p. 12.
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Uma vez em Viena continua a correspondencia entre

Carvalho e o jesirita. Continua para provar que ele precisa

de dinheiro, de recursos materials a fim de aparecer sem des-

douro e poder representar, dignamente, o rei D . Joao V . Car-

bone lhe escreve

"sobre a questao da ajuda de custo

direi que, por via do Senhor Conego [era o irmao de

Carvalho]

,

recebera V. Sa . uma letra de 12 mil cruzados".

Que vantagens tinha o Jesuita na prestagao desse apoio ?

Parece que a de te-lo como uma especie de agente par-

ticular da Companhia na corte de Viena, pois era para o je-

suita que Carvalho remetia primeiro a correspondencia di-

plomatica. Pagava assim, com esta indisciplina e desleal-

dade funcional, os beneficios que recebia do padre. Isso se

torna claro neste trecho de carta de Carbone a ele:

"chegou o expresso Gongalves" [mandado por Car-

valho]

que me procurou no Pago onde me entregou, as 11

horas, os despachos de V. Sa . os quais — posto que

dirigidos ao Sr. Secretario do Estado [referia-se a

Marco Antonio de Azevedo Coutinho] como eram de

oficio [quer dizer — como eram da etica funcional]

os abri na Camara de Sua Majestade.

"Nao os pude ler logo ao mesmo Senhor que

havia tornado aquela hora o seu remedio".

A carta mostra que Carvalho enviava os seus despachos

diplomaticos diretamente as maos do jesuita. fiste os lia ao

rei e so depois disso e que o Ministro do Exterior — Marco
Antonio, tio de Carvalho e seu protetor em Londres — tinha

conhecimento deles. Por ai se pode medir a dependencia

moral dele a Carbone.

Alias, Carvalho, em materia de dinheiro, continuava na
gaveta do padre. Em carta escrita de Caldas, onde D. Joao V
se achava em tratamento, dizia o jesuita:

— que a ajuda de custo que remetia a Carvalho pelo

correio Gongalves



— fora retirada de uma quantia que ele Carbone tinha

em seu poder e que pertencia a Sua Majestade

— mas da qual nao precisava dar conta, pois o rei lhe

autorizara a gastar como quisesse (60) .

Mais tarde, Carvalho se ve de novo dependente da in-

fluencia de Carbone, eis que sacara certa quantia sobre o

erario real, o que, nao sendo aceito, o colocou em dificul-

dades. Recorre, ainda uma vez, ao jesuita e este o salva.

Por isso, Carvalho, em carta, lhe agradece cheio de gra-

tidao:

"pelo que pertence as letras de cambio que o tesou-

reiro-mor dos Tres Estados nao quis pagar"

rendo-lhe

"as mesmas obsequiosas gracas que ja lhe rendi a

este respeito na carta de 31 de julho"

porque

"pela protecao de V. Exa. Feliciano Velho pagou".

Noutra ocasiao, Carbone o salva novamente. Letras de

2 contos e 70 mil reis, valor muito alto para a epoca, estavam

sem resgate. O padre as paga e, assim fazendo, se acha au-

torizado a emitir uma censura:

"a experiencia me tern mostrado que se eu me nao

encarregasse da satisfacao das letras que V. Sa . tem
sacado"

"desde que se acha em Viena"

"estavam quase todas por pagar" (61) .

Posteriormente, quando Carvalho quis deixar Viena, e

ainda para esse jesuita que ele apela. Apela para obter a

volta a Lisboa e apela para que lhe aumente a ajuda de

custo

.

(60) Rocha Martins, obra cit p. 17.

(61) Rocha Martins, obra cit. p. 41.
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Em carta de Carbone se le o seguinte:

"nao deixei de ponderar (ao rei) a falta de meios em
que V. Sa. se acharia para fazer a jornada [de

Viena a Lisboa] e que nao poderia bastar-lhe a cos-

tumada ajuda de custo. Foi atendida esta minha re-

flexao e, por isso, resolveu-se dar a V. Sa. a ajuda

de custo de cem mil cruzados guardando-se, porem,

todo o segredo, para que nao sirva de exemplo."

Paralelamente a Carbone, ha outro jesuita de quern Car-

valho se aproxima e pede favores. E do padre Ritter, con-

fessor da rainha Mariana d'Austria e austriaco como ela e,

por isso, seu intimo. Sendo intimo, e util a Carvalho. E util

a sua vida em Viena — onde reinava Maria Teresa, sobrinha

da rainha de Portugal. Desse modo, esse jesuita era o ca-

minho indireto por meio do qua! ele receberia, na Corte aus-

triaca, as atengoes de que precisava.

Assim, a rainha de Portugal transformou Carvalho, por

intermedio de Jose Ritter, em seu agente em Viena. Basta

ler este trecho de carta para se ver o quanto os jesuitas li-

gados a D. Mariana, rainha de Portugal, e a Maria Teresa,

sobrinha dela e rainha da Austria, o auxiliaram na missao

na Austria.

Dizia, em carta, o padre Ritter:

"A rainha, nossa senhora, tenho feito presente

[isto e, tenho informado] o gentil agradecimento

que V. Exa. lhe mandou tributar das cartas a au-

gusta Imperatriz [Maria Teresa] a favor de V. Exa."

Ve-se, pois, que Ritter levou a rainha os agradecimentos

que Carvalho fizera — por haver ela (rainha de Portugal)

escrito a Maria Teresa d'Austria, recomendando-o . Prosse-

guindo, o padre esclarece ter a rainha de Portugal dito que

se havia feito tal coisa porque

"tinha nos seus conhecidos merecimentos a origem

de tal benevolencia."
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O padre Ritter agradece, ainda, a Carvalho

"as honras que V. Exa. fez aos padres Gogger e

Hallers"

"sendo eu [diz Ritter] a causa desse desco-

modo" (62).

Percebe-se, assim, nessa correspondencia, que Carvalho,

por intermedio dos jesuitas,

— era recomendado a Corte austriaca

— e encontrava nela todas as facilidades.

Ate agora ja vimos quatro jesuitas auxiliando Carvalho.

Veremos ainda outro muito bem colocado, porque confessor

de D. Joao V e, por isso, seu familiar, o padre Jose Mo-
reira, com quern Sebastiao de Carvalho se correspondia em
assuntos particulares e funcionais:

"o Senhor Francisco de Carvalho partiu hoje [de

Viena] para o Porto"

"Esta Corte continua no mesmo estado"

"nao ha novas com que eu possa corresponder as

que V. Sa. se dignou me participar."

Carta que revela haver o padre Moreira mandado contar

a Carvalho novidades da Corte de D. Joao V e nao ter o

mesmo nada de melhor para mandar dizer.

Mas infelizmente, para o jesuita Jose Moreira, essa inti-

midade e os favores que ela gerou nao foram creditados. O
padre entra no rol das vitimas de Carvalho e acaba os seus

dias, entre sofrimentos horriveis, nas masmorras de Lisboa.

A proposito, Francisco Coireia de Barros nos informa que,

no inicio do Governo de D. Jose, Sebastiao de Carvalho ainda

explora a influencia do Padre Jose Moreira na Corte. Agora

junto de D. Jose, de quern ele era confessor, e explora de

forma imprevista:

"revestiu do habito da Companhia o segundo de

seus filhos, crianga ainda, e depois de o ter apre-

(62) Rocha Martins, obra cit., p. 24



sentado neste estado ao monarca conduziu-o a casa

do Padre Moreira a quern disse vinha entregar, nas

suas maos, urn pequeno apostolo" (63).

Mas nao param ai os contatos amistosos e as depen-

dencias politicas de Carvalho a Jesuitas, porque sua propria

ascensao ao Governo nao dependeu apenas de D. Mariana

d 'Austria, mae de D. Jose,

"mas tambem do padre jesuita Jose Moreira, con-

fessor do rei, que o recomendou" (64)

.

Vemos, assim, aparecer, pela informacao de um escritor

simpatico a Carvalho, ainda uma vez o jesuita Jose Moreira.

As comadres brigam

Cronoldgicamente, a luta entre Sebastiao de Carvalho e

os jesuitas comeca em 1755 e termina em 1773 — ou seja

dezoito anos depois quando o Papa Ganganelli publica o

breve da abolicao da Companhia de Jesus.

A causa primeira e a oposicao contra a Companhia do

Grao Para, surgida em Lisboa em 1755 e na qual os jesuitas

tomam parte . Depois se amplia . Toca o problema das demar-

cates do Tratado de 1750 no Rio Grande do Sul e no Ama-
zonas . Envolve as dificuldades que o irmao de Carvalho, Men-
donca Furtado, encontrou, na sua administragao no Par&,

como Demarcador e na questao das liberdades dos indios e

se estende, pelo odio de Carvalho, ao motim do Porto e ao

caso dos Tavoras.

Pode-se dizer que, durante muitos anos, a diplomacia, a

acao da justica, a administracao miuda, as cartas parti-

culares, a correspondencia oficial do governo, tudo, enfim,

que sai de Pombal, vem impregnado de odio contra o jesuita.

Na realidade, este tentou enfrenta-lo e isso levou Carvalho

ao desespero, a acao meticulosa e constante de destruir o

ousado

.

(63) Francisco Correia de Barros — Altos Feitos do Marques de Pombal
— p. 10.

(64) Pinhelro Chagas - Hist6rla dc Portugal - Vol. 6°. p 464.



Essa destruicao consome dezoito anos e tern inicio, na
atitude contraria dos jesuitas a Companhia de Comercio do

Para e Maranhao.

Companhia do Comercio do Maranhao e Para

Criando as Companhias de Comercio em Portugal (65),

Sebastiao de Carvalho procurava, copiando uma solucao co-

mercial inglesa e repetindo a tentativa feita por D. Joao IV

um seculo antes (66), atingir quatro fins:

— monopolizar todo o comercio nacional ultramarino

(forma de impedir a acao desagregadora do comercio

livre e do contrabando sobre o Estado monopolista

que ele aspirava formar)

;

— fazer Portugal conservar, no seu territorio, a maior

parte do dinheiro do Brasil;

— e diminuir as dependencias economicas que o Tratado

de Methuen criava a Nacao.

Por isso, nesse capitulo de seu governo, e inegavel a ins-

piracao de uma politica de afirmagao nacional no campo eco-

nomics Politica que ja havia sido tentada em governos ante-

riores a ele mas sem resultados praticos.

(65) As Companhias criadas foram: Comercio da Asia, 1753; Grao Para e

Maranhao, 1755; Pesca da Baleia, 1756; Vinhos do Alto Douro, 1756; Pernambuco
e Paraiba, 1759.

(66) Desde 1642 — o que quer dizer 100 anos antes de Sebastiao de Carvalho
— Vieira sugeria a D. Joao IV, em Sermoes, em Mem6rias, em Pareceres, medidas
— para a elevagao economica de Portugal e

— para a criacao de nova estrutura social apta aquela elevagao.

Propos, entao

:

a) "isentar-se do confisco os bens moveis dos comerciantes"

;

b) "criar-se um banco a semelhanca de Amsterdao";

c) "criar-se duas Companhias comerciais destinadas: a Oriental, ao comercio
das Indias e a Ocidental, ao do Brasil";

d) "franquear o comercio aos estrangeiros de nacoes neutras ou amigas'*;

e) "nobilitar a profissao comercial, ficando nobres todos os mercados de
grosso de pequeno trato";

f) "abolir as distincoes entre cristaos novos e eristaos velhos";

g) "moderar e reformar os estilos da Inquisicao". (Ver, em Trechos Seletos

de Antonio Vieira, o prelacio de Jose Fernando de Sousa e proposta feita

a D. Joao IV, em 1646; as criticas aos Estilos da Inquisicao, p. 406 a 421.)
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A ideia da primeira Companhia de Comercio para o Bra-

sil partiu dos negociantes do Maranhao. Eram pobres; pre-

cisavam de negros escravos; temiam os intermediaries. E
sugeriram, a Francisco Xavier de Mendonca Furtado — irmao

de Pombal e Governador no Para, atraves da Camara da ci-

dade, a criagao de uma Companhia organizada pelos interes-

sados. Companhia que, gozando de privilegios — resolvesse

o problema da mao-de-obra escrava. O alvitre nao se cor-

porificou. Os capitals levantados eram insuficientes. Mas
Mendonca Furtado aproveita o piano em beneficio de Belem,

a defende e lembra, ao irmao, que a importacao do negro da
Africa, atraves do sistema da Companhia era "o unico meio

de acabar com a escravidao dos indios".

Isso se deu em janeiro de 1754, o que quer dizer poucos

meses apos haver Pombal dado inicio, com apoio no nego-

ciante Feliciano Velho Oidenberg, a criagao da Companhia
Oriental

.

Houve, assim, a concorrencia de dois desejos:

— o de Mendonca Furtado, de encontrar uma formula

de se opor, como diz Lucio de Azevedo, "ao organismo

compacto" das ordens religiosas, substituindo-o por

outro organismo que reunisse os colonos e os tirasse

da dependencia economica em que se achavam, face

a elas, no problema do braco escravo;

— o de Pombal, que desde a sua estada em Londres ba-

tia-se por organismo semelhante — apto a se opor a

influencia economica inglesa sobre Portugal.

Contudo, a pobreza dos colonos de Belem nao permitiu

reunir mais que 32 mil cruzados . Isso era pouco . Era mesmo
pouquissimo. Mas era — como diz Mendonca Furtado, em
carta ao irmao — a "ultima substancia da capitania" (67).

Apesar dos pesares, a ideia e vencedora. Carvalho em
Portugal se apoia em gente rica (68) que, aproveitando a

ideia, a explora em seu beneficio e cria, para o governo de

(67) A Companhia foi fundada com um capital de 1 milhao de cruzados.

(68) Lemos Brito — Pontos de Partida para a Historia Economica do Brasil

- p. 195.



Pombal, um ambiente de privilegios imorais, de corrupcao, de

dominio de um grupo financeiro. Grupo em que tomam
parte, "Feliciano Velho Oldenberg, a familia Cruz, os Quin-

telas, os Stephens, os Jorges" (69).

Mas Pombal tambem se aproveita. IS Ministro onipo-

tente e nao tern escrupulos morais. Pode ajustar, sem difi-

culdades, a indole do desonesto com a oportunidade da po-

sicao. Nao ha nisso nenhuma afirmacao gratuita. Como
prova podemos citar Latino Coelho — defensor sincero de

Pombal e que, na sua Historia Militar de Portugal, declara

sem reservas

"que o ponto onde era mais debil a defesa [de Pom-

bal] e mais vulneravel a reputacao do estadista era

o que se referia aos seus escrupulos"

porque

— "se fizera devedor a muitas reparticoes e a arrema-

tantes dos contratos reais"

— tambem "eram inumeras as parcelas que ficara de-

vendo a muitos particulares, aos artifices e merca-

dores de cujos servicos e fazendas se havia apro-

veitado"

Continuando, diz ainda Latino Coelho:

"que as dividas contraidas pelo marques, durante

a sua administracao ascenderam a mais de 250 mil

cruzados"

— e ele nao pode ser indultado de "algumas grossas ne-

gocia?6es com que havia enriquecido"

Citando exempios, continua Latino Coelho:

"um opulento mercador holandes — Daniel Goelde-

meester, Consul da Holanda em Lisboa, era mui sin-

gularmente patrocinado pelo marques", "alcancando

pelo favor dele o contrato dos diamantes do Brasil"

(69) J. Lticlo de Azevedo — Os Jesuitas n» Grao Pari — p. 247.



— tambem "Duarte Lopes Rosa recebeu do Marques ren-

dosos contratos da fazenda" e "as expensas proprias

erigiu grandes edificios numa propriedade de Pombal"

E termina o historiador

:

"a Historia que reconhece no Marques de Pombal o

grande providente legislador, o estadista abalizado, o

restaurador das letras e da industria, nao pode sem
trair a imparcialidade expurgar da face do valido

as maculas que o deslustram e enfeiam", "fazendo

do poder um rendoso capital" "e de agradecidos mer-

cadores os instrumentos da sua riqueza".

Nao ha duvida que a criacao desta Companhia de Co-

mercio e de outras congeneres tocou a reputacao de Carvalho.

Pois, em torno delas, fizeram-se negocios excusos e fortunas

rapidas

.

Voltemos a Companhia de Comercio do Para e Maranhao.
Voltemos para dizer que a sua criacao provocou no campo
economico:

— "a ruina dos comissarios e armadores de navios que

mantinham o trafego com Belem & Sao Luis" (70)

— e a subordinacao dos negocios de drogas dos Jesuitas

a um organismo controlador

e no campo politico (pelas concessoes e privilegios outor-

gados aos acionistas).

— um imenso ciume por parte da nobreza que nao po-

dia aceitar (gente de casta e habituada a distingao

social de sua grei) que plebeus fossem admitidos nas
ordens militares. Isto era uma prerrogativa dos bem
nascidos, dos sangue azul e, assim, inadmissivels que
o governo do rei, na pessoa de Sebastiao de Carvalho,

a desconhecesse

.

— a ma vontade publica dos nobres que combatiam a
ideia das Companhias de Comercio desde 1743 r;uanto

(70) J. Lucio de Azevedo — Os Jesuitas no GrSo Para — p. 247.



Pombal, vindo de Londres, pensa em convencer o go-

verno de D. Joao V das vantagens delas. Nessa oca-

siao os nobres concorreram para que Pombal fosse

retirado da Capital inglesa e, com aparencias de es-

colha e selecao, recebesse o novo posto diplomatico

de Viena (71). Porque esse nobre descobria, com ra-

zao, no projeto de Sebastiao de Carvalho, grandes

ameacas aos seus empregos no ultramar.

Fica claro que a criagao dessa Companhia nao era uma
medida facil. Havia contra ela as imunidades comerciais dos

jesuitas; havia a vaidade dos nobres e o prejuizo que eles ti-

nham ern seus empregos no ultramar e havia, por fim, a ne-

cessidade de buscar recursos para a montagem de mecanismo
tao complexo.

Dai a necessidade de dar-lhe o monopolio dos transportes

de escravos e das mercadorias entre o Brasil e Portugal. O
que consistia em faze-la o intermediario unico e necessario

de qualquer comercio entre Portugal e Brasil.

Que aconteceu?

a) nos portos do Brasil a Companhia vendia o produto

pelo preco que bem entendia pois ninguem, mais

que ela, tinha produtos a oferecer;

b) em Portugal comprava os produtos pelo prego que

lhe convinha certa que ninguem, senao ela, apare-

ceria no mercado como comprador (72).

Ora e facil imaginar os clamores que o privilegio levan-

tou e as queixas claras ou ocultas que se espalharam contra

Sebastiao de Carvalho. Porque era fato sabido que nos Es-

tatutos da Companhia do Grao Para e Maranhao criada em
junho de 1755 (art. 55) e na dos Vinhos do Alto Douro criada

em agosto de 1756 (art. 53) Carvalho aparece na cabega do

(71) J. Lucio de Azevedo — Os Jesuitas no Grao Para — p. 229.

(72) Isso provocou grande queda da atividade mercantil entre Portugal e

o Brasil.

No Maranhao, nos informa Jose Caeiro — Os Jesuitas do Brasil e da India

chegavam. por ano . a media de 10 a 12 navios. Depois da criacao da Companhia
de Comercio de Pombal, esse numcro baixou a dois.



grupo de diretores para os primeiros 3 anos. Faltava-lhe

assim autoridade moral para defender essas Companhias —
pois, na realidade, defendia um negocio em que era grande

interessado (73).

Contudo "o odioso da Companhia do Para & Maranhao
nao ficou aqui" (74) pois

— foi autorizado (alvara de 21 de junho de 1766) o pa-

gamento de seus credores em apolices emitidas por

ela. Apolices que, por lei, deviam ser aceitas como
moeda corrente.

Resultado: queda do valor das apolices, grande agiota-

gem em torno delas, prejuizos imensos aos que negociavam

com a Companhia . E como entre esses credores havia estran-

geiros — Carvalho evita complicacoes diplomaticas isentan-

do-os (por alvara de 1768) da obrigacao de aceitarem as apo-

lices em pagamento de dividas.

* * *

Contra a Companhia do Grao-Para e Maranhao aparecem

duas reagoes imediatas:

a) dos jesuitas — atraves de um sermao de critica feita

em Lisboa por um deles (75).

b) dos negociantes de Lisboa que faziam o comercio

com o Para — Maranhao e que enderecam, atraves

da Mesa do Bern Comum de Lisboa, especie de As-

sociagao Comercial da cidade — uma Representacao

de protesto ao Rei.

A represalia veio imediatamente

:

— o jesuita e desterrado para longe de Lisboa;

— a Mesa do Bern Comum e dissolvida;

— os assinantes do protesto sao presos no Limoeiro;

(73) Jono Ameal — Pombal e Nos — p. 67.

(74) Luz Soriano — Historia d'EI-Rei D. Jose I — volume I, p 228

(75) Sermao do Padre Ballester em que do pulpito avisa aos fieis que
"quern entrasse na Companhia nao entraria na de Cristo nosso Senhor" ( Luiz So-

riano — Hisldria do Reinado de 1) Jose — V. I, pag. 382).



— o advogado que minutou a reclamagao e os inspi-

radores dela (76) sao degredados para Mazagao, para

Pena Maior, para Leiria.

Mais: torna-se crime de lesa majestade falar mal da

Companhia criada. Crime que em carta ao irmao Pombal

explica claramente:

"O primeiro ou primeiros desses sediciosos (isto

e, os que se opoem a obra de Carvalho) antes mesmo
de se precipitarem em maiores absurdos sejam pron-

tamente presos, postos em segredo (incomunicaveis

chamamos hoje) e nele perguntados se sabem que

e crime de lesa majestade dizer mal das lei d'el Rei."

Companhia de Vinhos do Alto Douro

A criacao dessa companhia teve tres fins particulars

:

— retirar do particular (ideia geral da politica mono-
polista de Pombal) e especialmente do ingles — o

comercio de vinhos exportaveis para a Inglaterra, que

era o vinho do tipo Porto;

— corrigir o comercio interno de vinhos, que a liberdade

de comercio (existente no fim do governo de Dom
Joao V) criara — fazendo com que aparecessem na
exportacao, sob o rotulo de vinhos do Porto, tipos de

outras regioes vinicolas, concorrendo assim para a

desmoralizacao dele;

— assegurar, ao produtor vinicola, um mmimo de ga-

rantia no mercado de vinhos do Brasil dividindo este

em duas areas de consumo: uma para os vinhos do

norte de Portugal outra para os do Sul.

A essa Companhia se deram, tal qual as outras, privi-

legios enormes. Mas privilegios que provocaram, no caso

particular dela, reagoes muito mais fortes. Porque as outras

Companhias se opuseram a proveitos individuals diversos,

(7G) Logo ap6s o Terremoto de Llsboa — 1755 — houve indulto geral que

aproveltou a essas primeiras vittajaB dc Carvalho.



esparsos, ainda mal estruturados. Esta, ao contrario, pro-

jetou a sua agao nao so sobre individuos, como sobre uma
regiao economica, caracterizada por uma atividade comum
em torno da mesma mercadoria (vinho) e do mesmo mer-

cado (Inglaterra).

Por sua vez, nessa regiao, se unem, numa mesma trama

de interesses, o produtor do vinho, o negociante dele, o expor-

tador e o comprador ingles. Dessa forma a agao monopolista

de Pombal inflete sobre um organismo comercial e nao

apenas, como nas outras Companhias, sobre comerciantes

isolados.

£ esta talvez a melhor explicacao para a revolta de 23 de

fevereiro de 1757. Porque para ela houve uma forga anima-

dora e orientadora.

O acontecimento tern lugar numa quarta-feira de cinzas

e se inicia aos gritos de, "viva o povo e morra a Companhia",
dado por poucos populares. Talvez fosse a expansao de

consciencias afogadas no acool, numa vinhaga de carnaval.

Mas o fato e que, por contagio, os protestos atrairam gente.

Gente que se incorporou ativamente e gente vadia que, por

curiosidade, engrossa todo motim. Eram no maximo 600.

Mas eram bastantes para tumultuar uma cidade, exigir do

Juiz do Povo — um pobre alfaiate — que os acompanhasse

a casa do Chanceler da Relagao e leva este, por medo dela,

a assegurar que em breve, se restabeleceria a liberdade da

venda do vinho.

Por fim a massa popular depreda a casa do Secretario

da Companhia, representante e simbolo do odioso mono-
polio.

Tal foi a bernada. Tal foi o crime daqueles humildes

homens e mulheres de nomes ignorados que o vinho fez

agente de tumulto e que provocaram, com ele, o odio de

Carvalho (77). O odio:

— que transforma o tumulto em crime de lesa majes-

tade;

(77) Entre os 'revoluciondrios" havia um soldado com a alcunha de Negro;
um operario com o apelido de Tativiuite, uma mulher a quern chamavam Cbeta,

outra cujo nome de guerra era a Estreladn, etc.



— que faz marchar sobre a cidade grande efetivo de

tropas;

— que barra as suas saidas e a ocupa como cidade ini-

miga;

— que nomeia um desembargador do Pago para a algada

criminal e liie dita, em carta regia especial, estas

execrandas palavras:

"Sou servido ordenar-vos que passando sem in-

terrupcao de tempo a dita cidade do Porto . .

.

abrindo nela uma devassa . . . que confio de vos as

cabegas e reus do referido crime. . . os prendais

logo . . . ainda antes da culpa formada ... os pro-

cesseis, como tambem a todos os cumplices. Que
deveis fazer isso sem subtilezas processuais; sem
tropegos em direitos juridicos; sem outra conside-

ragao senao aquela de abater, da forma a mais cruel

e a mais rapida, os que ousam se opor a minha von-

tade."

Por isso essa Carta Regia — espelho da alma de Car-

valho, consigna este monstrengo juridico:

"Os processos devem ser simplesmente verbais e

sumarissimos . . . pelos quais conste o mero fato da

verdade da culpa sem atengao as formalidades civis

que codas hei por dispensadas."

Mas o Desembargador tern duvidas na legalidade desse

modo de agir, e escreve a Carvalho; faz ponderagoes de es-

crupulo; mostra-lhe, em consideragoes sensatas, a necessi-

sidade de nao fugir as regras da lei.

Pois fuja, lhe responde Carvalho. E fuja porque:

"Um processo politico deve ser sempre condu-

zido por outras consideragoes e principios que nao

sao os que vos expondeis."

E tormina decisivo:

"Tanto em Portugal como no estrangeiro, seme-

lhantes processos nao duram acima de um mes, e

quanto mais demorado for o processo do Porto mais

fracos sao os seus efeitos."



Entretanto subsistia uma duvida. Havia acusagoes contra

os empregados da Companhia que alteravam, por sua conta,

os vinhos vendidos na cidade, e havia tambem indicios que

suditos ingleses participaram do motim.

Apesar disso Carvalho nao altera o seu ponto de vista.

"A devassa e a formula exterior de me vingar dos que se

atreveram a levantar a cabeca contra mim e nao para ve-

rificar subtilezas de ordem administrativa que so interessa a

Companhia". Por isso, em carta ao Desembargador ele es-

clarece

:

"Que todas as acusagoes contra eles (os empre-

gados das companhias) eram caluniosas; que eles

nao tinham alterado os vinhos de consumo; e que

a unica coisa que poderiam ter feito seria alterar

um pouco, e por descuido, o prego desses vinhos" (78)

.

Isso quanto a conduta dos empregados da Companhia.

Quanto aos ingleses — devia o Desembargador poupa-los

porque

:

files compram os nossos vinhos e e necessario

trata-los com toda a deferencia, em tudo quanto a

prudencia nos aconselhar a dissimulagao."

Assim os ingleses sao excluidos do processo e apagadas

nele as queixas contra os empregados da Companhia. Sobram
apenas, para a ceva do rancor de Carvalho, 478 acusados.

Destes

:

— 21 homens e 5 mulheres foram condenados a pena
ultima;

— 26 homens a agoites e gales;

— 22 homens e 9 mulheres a acoites e desterro para a

Africa;

— 3 homens e uma mulher a degredo para Angola;

— 9 homens a degredo para Mazagao.

Por fim, as criancas que, arrastadas pela sua puerilidade,

auxiliaram o motim, recebem agoites e palmatoadas e devem,

(78) Souto Maior — () Marquts <!«• Pomlml — pag. 55.
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por obrigagao da justiga, assistir as execugoes. Esta claro

o intuito de criar, em suas consciencias, pelo terror da cena,

a sensacao da gravidade da culpa.

Que aconteceu ao Juiz do Povo que ousou acalmar a turba

anunciando para breve a liberdade de comercio?

Apenas isto:

— a quebra da vara em praga publica;

— algumas bofetadas humilhantes;

— o arrancamento da cabeleira simbolica;

— e depois, de maos atadas, o recolhimento ao Limoeiro.

Por fim, a cidade do Porto tambem entra na algada.

Perde o gdzo de antigos foros e e obrigada a pagar as des-

pesas com os soldados da tropa que a ocupou e as despesas

com os elementos da justiga encarregados da inquirigao.

A Colonia do Sacramento

A fundacao da Colonia do Sacramento pelos Portugueses

nao pode, historicamente, entrar na categoria de expansio-

nismo colonial, de espirito imperialista, porque e antes me-

dida de compensagao territorial (79) pela perda das Molucas

e Filipinas e, paralelamenie, a materializagao da posse de

terras admitidas como proprias.

Para compreender isso, lembremo-nos de que as questoes

de fronteiras entre as possessoes de Espanha e Portugal se

estendem por longos tres seculos, desde o Tratado de Torde-

silhas em 1494 ate ao de Santo Ildefonso em 1777, e lem-

bremo-nos tambem de que, ao correr desse largo tempo, des-

tacam-se, em torno do problema, os seguintes fatos:

a) D. Henrique e os Reis de Portugal conseguem de

diferentes Papas o reconhecimento das conquistas

que iam fazendo na Africa. Sao as Bulas de 1436

e 1443 de Eugenio IV;

(79) Esta tese 6 detendlda por Alexandre de Gusmfto.
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b) Nicolau V em 1454 e 1456 (pelas Bulas Cuncta Mundi
e Inter Cetera) amplia os direitos de Portugal as

terras da Guine (ainda na Africa) e da fndia;

c) a viagem de Colombo provoca, como consequencia

e a pedido da Espanha, as tres Bulas do Papa Ale-

xandre VI (uma que comeca pelas palavras Eximiae

Devotionis e duas cujas palavras iniciais sao Inter

Cetera) datadas de 3 de maio (duas) e 4 de maio
(uma) de 1493, e que separam, para o dominio da
Espanha, todas as terras colocadas a oeste de uma
linha que passa a 100 leguas das ilhas chamadas
Acores e Cabo Verde. Anote-se que essa primeira

divisao do mundo em dois dominios (o dos Portu-

gueses, que bulas anteriores faziam senhores das

terras descobertas da Africa e India, e o dos espa-

nhois, que agora ficam senhores das terras colocadas

a oeste de uma linha que passa 100 leguas dos

Acores) so definiu bem as possessoes na area do

Atlantico (80);

d) D. Joao II, Rei de Portugal, apos a volta de Colombo
(com quern conversou) procuia regularizar com a

Espanha o problema de dominio das terras colocadas

a Oeste (pois desconfiava que aquele navegador atin-

gira terras que, pelas bulas papais, lhe pertenciam)

e assina com a Espanha o Tratado de Tordesilhas

a 7 de junho de 1494. Tratado que divide o mundo
em duas partes, por um meridiano distante 370

leguas das ilhas de Cabo Verde. O que fica a Leste

e portugues; o que fica a Oeste e espanhol;

e) Magalhaes prova, pela sua viagem de 1521, que

a terra era redonda e que, em consequencia, havia

terras antipodas, terras que nao tinham sido bem
delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas;

f) Magalhaes chega as Molucas, terra de especiarias, e

Portugal exige da Espanha o exame da questao (pois

(80) "SupOe-se em geral" — iliz Jaime Cortesao — "que o Tratado de Tor-

desilhas dividiu o gloliu em dois hemisferios, quando e certo que a partilha se

referia, apenas, as terras continentais banhadas pelo Atlantico — Alexandre tic

tiusmuo e o Tratudo de Madrid — Parte I, Tomo II, pag. 102.

5



considerava essas Molucas na faixa oriental da Linha

que, dando a volta ao mundo, dividia tambem, em
duas partes, a area do Pacifico)

;

g) o exame do problema se faz em duas reunioes de

representantes Portugueses e espanhois: uma em
Badajoz, sem resultados praticos; outra em Sara-

goca (22 de abril de 1529), em que Portugal resolve

adquirir a posse das Molucas por 350 mil ducados;

h) a ocupagao em 1564 pelos espanhois das Unas Fili-

pinas provoca protestos de Portugal que as consi-

deram terras portuguesas conforme o acordo de Sa-

ragoca, isto e, que as consideram compreendidas nas

297 leguas e meia que Carlos V (da Espanha) ven-

dera em Saragoga a Portugal (81);

i) a passagem de Portugal para o dominio da Espanha
dezesseis anos depois, em 1580, e a cessagao auto-

matica de todas as questoes de posse de terras entre

Portugal e Espanha, porque ambos estao agora de-

baixo de um mesmo cetro;

j) a ocupagao, a partir de 1580, pelos espanhois, das

costas ao sul do estuario do Prata, e a penetracao

do bandeirante de Sao Paulo nas costas ao norte —
"sem que se procurasse saber a quern de fato elas

pertenciam ou por qual sitio devia passar a linha

dos confins" (82) de Portugal e Espanha;

k) o longo estado de guerra (28 anos) entre Portugal

e Espanha apos a Restauragao Portuguesa de 1640,

que impede o contato amistoso dos dois paises e cria

automaticamente a suspensao de questoes de limites;

1) o Tratado de Paz de 1668 (termino da guerra entre

Portugal e Espanha que comeca em 1640) e que faz

voltar a Portugal todas as terras que Ihe pertenciam

(81) Ver a Sumula da Escritura de Saragoc.a em Frontelras do Brasll no

Regime Colonial, de Jose Carlos de Macedo Soares, pag. 99, e Barao do Rio Branco
— Questao de Limites entre o Brasil c a Republic a Argentina — pag. 17.

(82) Dlssertaqao redigida em trances por Alexandre de Gusmao. Ver Do-
cumento LXXXI, Parte III, Tomo I, de Alexandre de Gusmao e o Tralado de

Madrid, por Jaime Cortes&o.
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antes, em virtude da divisao estipulada no Tratado

de Tordesilhas e a venda das Molucas, acordada em
Saragoga.

Vemos, assim, que no final de tantos acordos interna-

cionais entre Espanha e Portugal, o mundo no Atlantico

voltava a ser dividido pela Linha de Tordesilhas e no Paci-

fico devia ficar devidido pelo acordo de Saragoga.

Mas a verdade e que a Espanha, apesar da clareza do

Tratado de 1868, nao devolve as Molucas e as Filipinas. Nao
cumpre o escrito. Desconhece as exigencias dele. Que pode

fazer Portugal?

Buscar na America uma compensacao : fixar-se na mar-

gem norte do Prata e estender bem a Oeste os limites das

terras portuguesas. A Colonia do Sacramento, colocada em
frente a Buenos Aires, corporifica essas ideias.

Todavia, ao lado da ideia de compensacao, ou pelo menos
reforcando tal ideia, ha tambem a convicgao portuguesa de

que a linha de Tordesilhas demorava a oeste do local em que

se estabelecia a Colonia. Isso se descobre pelo antigo in-

teresse portugues na colonizagao da margem norte do Prata,

que era julgada terra da coroa de Portugal. Assim, em 1643,

ou sejam 37 anos antes da ordem dada a D. Manoel Lobo,

ja Salvador Correia de Sa, Governador do Rio, em relatorio

ao Rei, lembrava o interesse em comerciar com os espanhois

do Prata e para isso "construir um forte proximo a Buenos

Aires, na chacara da Catalma, a cavaleiro do Riachuelo e da

cidade" (83).

Salvador Correia de Sa nao foi atendido, e o tempo
passou sem alteragoes. Mas, em 1669 e em 1671, vale dizer,

26 e 28 anos apos o pedido de Correia de Sa, aparecem dois

novos pretendentes as terras do Prata. O primeiro e Ale-

xandre de Sousa Freire e o segundo Joao da Silva de Sousa.

Afinal, o Rei acede e autoriza a ocupagao de Maldonado.

Era a primeira tentativa oficial, que so nao se materia-

lizou por falta de recursos da Fazenda Real, mas que se fez

publica e permitiu, por essa publicidade, que o governador

(83) Citado por Jonatas Rego Monteiro — A Colonia do Sacramento — I Vo-
lume, pag. 34.
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de Buenos Aires tivesse noticia dela e organizasse um re-

conhecimento especial a costa uruguaia para verificar a ver-

riade da informacao e, em relatorio ao seu Rei (datado de

1673), desse conta das intengoes portuguesas (84).

Dois anos depois, em 1675, Salvador Correia de sa volta

a falar ao Rei sobre terras do Prata. Terras que ele pedia

para seu filho Joao Correia de Sa e para seu neto Visconde

de Asseca. Acrescenta ao pedido o interesse de se fortificar

a ilha de Sao Gabriel "antes que os Castelhanos a fi-

zessem". O Rei atende, e doa em 1676 ao 2° Visconde

de Asseca e a Joao Correia de Sa "duas capitanias de terras

na costa que se estende, desde o cabo de Santa Maria a boca

do Rio da Prata", reservando "o terreno da boca do Rio da

Prata para dentro, que pertence a coroa" (85).

Por sua vez, o Papa Inocencio XI cria, a pedido de Por-

tugal (tambem em 1676), o bispado do Rio de Janeiro, e

estende a sua jurisdicao "ate ao Rio da Prata, pela costa

maritima e terra adentro" (86).

Tambem por duas vezes, em 1669 e 1671 (conforme se

le no Regimento que o Pnncipe Regente, D. Pedro III, da

a Manuel Lobo em 1678) o Rei se diz informado por Ale-

xandre de Sousa Ferreira (Governador do Brasil em 1669)

e por Joao da Silva de Sousa (Governador do Rio em 1671)

da conveniencia de povoar as terras do dominio portugues

"que se acham ermas na demarcagao da reparticao do Sul".

Terras "que continuam pelo Rio da Prata" e sobre as quais

"os castelhanos tern feito varias colonias no territorio das

que pertencem a esta coroa". Isso, evidentemente, na con-

vicgao de que a margem norte do Rio da Prata era portu-

guesa

.

(S4) Jonatas Rego Monteird — A Colfmla Ao Sacramento — I volume, pa-

is.'ii Ragimento dado b i>. Manuel Lobo para a tundacfto da Colonia do Sa-
cramento. Publicado na int< gra por Jonatas Rego Monteiro na Colonia do Sacra-

merito, II Volume.

(86) HKUo Viana — Hlstdila das Frontelraa do Brasil - pag. 76, «• VivaMo
Coaraey — O Rio de Janeiro do Seculo XVII — pag. 185. Ver Regimento dado
a l». Waniiel Lotoo - dRaio. Vlvaldo Coaraey — (> Rio Be Janeiro no Seculo XVII
- pag. 191.



Finalmente, o proprio Rei da Espanha, Carlos II, mal
soube do ataque feito pelos espanhois a Colonia do Sacra-

mento, em 1681, apresenta a Portugal desculpas pelo suce-

dido. Faz mais: censura o Governador de Buenos Aires que

atacou a Colonia e assina com Portugal um Tratado (Pro-

visional) em que aceita que, enquanto nao se fixar na Ame-
rica os limites definitivos entre as duas coroas, os espanhois

de Buenos Aires e os Portugueses terao direito a exploragao

em comum do gado, da caca e da pesca existentes na Cam-
panha Uruguaia. Vale dizer, o proprio Rei da Espanha era

o primeiro a ter duvidas quanto ao direito espanhol sobre as

terras em torno da Colonia .

Enfim, diz Alexandre de Gusmao em sua Dissertacao

atras citada:

— "admitindo que o meridiano de Tordesilhas deve

passar por onde os espanhois pretendem" (a leste da
Colonia)

;

— tem-se que admitir tambem que eles (espanhois) que

ocuparam as Filipinas e Molucas "em prejuizo dos

Portugueses" (que as compraram pelo acordo de Sa-

ragoga)

;

— nada podem reclamar dos Portugueses que "por com-
pensacao daquela usurpacao tao consideravel" tenham
ocupado "um territorio (o da Colonia) de bem menor
valor" (87 e 88).

Antecedentes da Guerra GucraiMiica

A compreensao da guerra guaranitica (resultado da opo-

sigao feita pelo inclio aldeado das Missoes e pelo jesuita es-

panhol) impoe o conhecimento de certos fatos anteriores a

(S7i Jaime Cortesao — Uexaodre <lo Gnsnifto — 0 Tratado de Hadiid —
I'arle 1 1 T . Tomn I, pag. S74.

(8S) T)iz Rio Branco nas KfeiiK-riilPs, pas. 24: "A Kspanha ocupara as
Filipinas s'ustentando que essas Unas Hcavam dentrp do hemisKrip espanhol. Neste
caso, o meridiano de demarcafiio (o de Tordesilhas) era recuadd muito para
Oeste na America e as duas margens do Praia, u'yU a Banda Oriental, grande
parte da Provincia de Buenos Aires, os territorios de Entre Rios. Corrientes,

Paraguai e grande parte do Chaco ticariara dentro do hemisfcrio portugues.
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criagao da Colonia do Sacramento. Fatos em que o indio

e o jesuita espanhol missioneiro sao figuras destacadas.

A verdade e" que as Missoes do Uruguai, Parana e Pa-

raguai eram elementos de apoio economico e militar do Go-
verno espanhol de Buenos Aires. Apoio que ja esta visivel,

em 1663, em carta datada de 29 de agosto, na qual o Gover-

nador de Buenos Aires pede aos padres jesuitas espanhois

(das redugoes do Parana, Uruguai e do Paraguai) que o au-

xiliem "com madeira e com 300 indios para fortificar a ci-

dade" (89).

Esse apelo o Governo fazia tendo em vista a possibilidade

"dos ingleses tomarem pe e se fortificarem neste porto" (89)

,

e argumentava, que eles (ingleses) dispoem dos portos do

Brasil. Mas o Governador nao assinala apenas este aspecto

politico-militar. Ressalta ainda o aspecto religioso, pois ha
o risco:

"Da perda da religiao catolica nesta cidade e

na Provincia do Rio da Prata."

Sendo assim, ninguem mais que o inaciano:

"£ interessado em que se mantenha" a religiao,

nao so pelo carater de padre como de sudito de Sua
Majestade Catolica (90)."

Contudo, o medo aos Portugueses era anterior, de vez

que, ja em 1647, o jesuita Francisco Dias Taho escrevia sobre

o servigo que os indios das redugoes prestavam a Sua Majes-

tade Rei da Espanha. Servigo que consistia, sobretudo:

"Na defesa continua destas Provincias (do Rio

Parana e Uruguai ) contra os inimigos Portugueses do

Estado do Brasil."

"Que desde o ano de 1640" se atreviam as pos-

sessoes espanholas.

O Padre pedia entao, a Sua Majestade, como merce por

tais servigos, que "se aliviem os indios das redugoes dos tri-

butos que deviam pagar" (90).

(89> Colccflo I)e Angolls, Volume V. Tratado de Madrid, pag. 25.

(90) Cole(fio Be Angelis, Volume V. pag. 25.



Por esses dois documentos se percebe que antes da fun-

dacao da Colonia de Sacramento (1680) ja os espanhois de

Buenos Aires e os jesuitas espanhois das reducoes do Uru-

guai e Paraguai estavam unidos contra os Portugueses e seus

descendentes brasiieiros, por isso que a acao do Bandeirante

ameacava a ambos.

Mas ha um outro documento mais interessante ainda.

um relato feito por um superior jesuita sobre o que acon-

teceu em torno da Colonia do Sacramento entre fins de no-

vembro de 1679 ate a ehminagao da gente portuguesa, que

a ocupou, em 1680. Por esse Relato (91) se sabe

a) que um rnorador de S. Paulo, chegado fugitivo a

Provincia jesuitica do Paraguai, havia, no confes-

sionario, dado informagoes seguras "das providen-

cias de navios e gente que se faziam [no Brasil]

para vir povoar a costa do Rio da Prata junto a ilha

de Sao Gabriel" (92);

b) que esse padre Superior jesuita comunicou o fato ao

Governador de Buenos Aires e pediu-lhe "armas
para que seus indios se defendessem dos crueis Por-

tugueses;

c) que a noticia dada pelo superior jesuita foi confir-

mada pelos tripulantes de um navio que arribara

na costa uruguaia, os quais precisaram mesmo que

as providencias se faziam no porto do Rio e de

Santos;

d) que de fato, a 22 de janeiro de 1680, chegaram "na-

vios Portugueses, donde desembarcaram trezentos

soldados de linha, indios, negros — com artilharia

e viveres — e que esses elementos comegaram a se

fortificar em terras uruguaias em frente a Buenos
Aires";

(91) Colecao De Angelis, volume V, p. 27.

(92) Tambem em carta escrita ao Rei da Espanha e datada de AssuncSo (22

de outubro de 1679) o Governador Filipe Corvalan ja avisa ao rel que soube por
carta, recebida de S. Paulo, que o Governo portugues preparava uma expedi-
cSo para ocupar a costa de Montevideu (documento 6 a publicado por Jdnatas
Rego Monteiro em A Colonia do Sacramento. II volume.



e) que, diante disso, o Governador de Buenos Aires

mandou buscar, em Santa Fe e Corrientes, 130 sol-

dados, e, de acordo com os jesuitas das Missoes, ar-

mou 3 mil indios delas "com todo o necessario para

a guerra";

f) que o Governadoi de Buenos Aires interpelou D. Ma-
nuel Lobo sobre a ocupagao da Colonia, tendo como
resposta "ser notorio o dominio portugues sobre

aquelas terras" "demonstrando igualmente com glo-

bos e cartas que trazia feitas de proposito" (93)

;

g) que diante dessa resposta, o Governador de Buenos

Aires resolveu sitiar os Portugueses, tendo como
grosso de sua gente os indios das Missoes. indios

que o Padre Cristovao de Altamirano, Superior de-

las, retirou dos 22 povos "que tern a seu cargo" "a

metade ape e a outra metade a cavalo". E as ar-

mou com "langas, adagas, macanas, capacetes, fle-

chas, arcos, pedras, rodelas" (espadas curtas) (94)

;

h) que o Governador de Buenos Aires encarregou os

Padres da Missao, com 600 indios seus, de fazerem

um primeiro reconhecimento e que esse reconheci-

mento foi feito "com exito";

i) que com um "Exercito" de 250 espanhois e 3 mil

indios, e depois de pequenas escaramugas, "resolve-

ram os capitaes [das tropas espanholas], os caci-

ques e padres das Missoes "que sem esperar ordem

do Vice-rei" se iniciasse o ataque aos Portugue-

ses (95);

j) que a tropa de ataque foi organizada em tres gru-

pamentos: "o primeiro, sob o comando de D. Fran-

cisco Curetu, Cacique Principal; o segundo, sob o

comando de D. Cristoval Capi, e o terceiro, ainda

sob "o comando de um Cacique, Inacio Aman-
dau" (96);

(93) De Angelis, volume V, p. 29.

(94) De Angelis, obra cit. p. 30.

95) De Angelis, obra cit. p. 33.

96) De Angelis, obra cit. p. 34.



k) que o ataque se deu na madrugada do dia 7 de

agosto de 1680; que os indios (desciicao feita pelo

padre jesuita) "levantaram uma desafmada e for-

midavel gritaria, que mesclada com o ruido dos cla-

rins e caixas, causaram pavor aos inimigos" (97)

;

1) que ja ao raiar do dia "cessaram os espanhois de pe-

lejar" "mas o furor dos indios irritados era tal" que

se nao fosse a intervencao dos espanhois, eles indios,

"teriam acabado com todos que se achavam na for-

taleza" inclusive "com o Governador D. Manuel

Lobo", doente gravemente e de cama (98)

;

m) que o balanco final do ataque foi "112 Portugueses

e todos os seus capitaes feridos em pedacos" e do

lado atacante "5 espanhois mortos e 13 feridos" "29

indios mortos e 3 feridos" (97);

n) que, ao lado disso, se apreendeu muito material de

guerra "50 negros escravos todos para os servigos

de Sua Majestade" "e credito das armas catoli-

cas" (99);

o) que para acalmar os indios "se deu a eles o saque"

que importou "segundo dizem em 60 mil pesos" (99)

;

p) por fim, o padre jesuita termina o seu Relato con-

tents pois "foi esta vitoria do dia 7 de agosto a oita-

va do Glorioso Patriarca Santo Inacio" "que quis

que se entendesse que por ela volvia o credito de

seus filhos e dos indios que estavam a seu cargo".

O jesuita termina informando-nos que em Buenos
Aires "se deu a Deus as Gracas pela vitoria" "com
missa pontifical e sermao que predicou o Reitor do

Colegio"

.

Buenos Aires — Cidade de Portugueses

evidente o auxilio do indio das Missoes as autoridades

de Buenos Aires no primeiro ataque a Colonia do Sacra-

(97) De Angelis, obra cit. p. 34.

(98) Ver tambem Rio Branco — Efemerides, p. 365. Por ai se sabe que a

proporcao entre os atacantes e os defensores era de 17 para 1. E mais. que a

guarnicao de 200 homens era constituida de gente do Rio e de S. Paulo.

(.99) De Angelis, obra tit., p. 3G.



mento. Mas, esse auxilio tern uma razao de ser: O Gover-

nador daquela cidade, D. Jose Garro, nao confia na popu-

lagao dela, porque (diz ele em carta que escreve a 17 de fe-

vereiro de 1680 ao Vice-Rei de Lima, comunicando a funda-

cao da Colonia pelos Portugueses)

"esta cidade [Buenos Aires] se compoe, em sua

maior parte, de Portugueses, fiihos ou descendentes

deles"

e dai o perigo, pois

"a ardente paixao destes [moradores] aos outros

[os que ocupam a Colonia] que com pouca dissi-

mulacao se dao a conhecer", "me faz desconfiar de

que os dois se dem as maos" (100).

Foi essa desconfianca, em torno da populacao portu-

guesa residente em Buenos Aires, que levou esse mesmo Jose

Garro a espalhar (apos a queda da Colonia em agosto de

1680) os prisioneiros Portugueses por cidades distantes:

Mendoza, Cuzco, Santiago e Cordoba (101)

.

Alias, vinha de longe essa situacao, de vez que em 1621

(o que quer dizer 59 anos antes) ja Manuel de Farias, Go-

vernador de Buenos Aires, afirmava que

"os Portugueses residentes na cidade eram muito

mais numerosos que os espanhois" (102)

.

Da mesma forma outro governador, em 1673, sete anos

antes de Garro, dizia

"los de aqui son tan Portugueses como los do Rio

de Janeiro por no haber seis casas que nos le toque

el serlos interamente o mais de la mitad" (103)

.

Nao nos esquecamos, tambem, que a imagem de Nossa

Senhora de Lujan, padroeira da Argentina, foi adquirida no

Rio por um estancieiro portugues de Sumanpa na regiao de

(100) J. R6go Monteiro — A Colonia do Sacramento, p. 57.

(101) Inventario dos Documentos Relatlvos ao Brasll, organizado por Eduar-

do de Castro e Almeida, volume VI. p. 162 a 164.

(102) Hist6ria de America y de los Pueblos Americanos, parte "Brasil". Es-

tudo de Jaime Cortesao, p. 426.

(103) Obra acima, p. 498.



Santiago d'el Estero, e que quando se deu o milagre (a car-

reta que levava a imagem so pode prosseguir depois que de-

sembarcaram o caixote que a continha) foi na casa de um
outro portugues chamado Rosendo Ramos onde a deposita-

ram. Por fim, quem levantou, no local, a primeira ermida

para a santa, foi uma moradora (de nome bem portugues)

chamada Ana de Matos.

O fato se deu em 1630, epoca em que Portugal se achava

(havia cinqiienta anos) debaixo do dominio da Espanha.

Talvez seja essa a explicacao da presenca de grande numero
de Portugueses na regiao do Prata (104)

.

Os indios continucrm crtacando

Mas o ataque contra os Portugueses, feito por indios das

Missoes em 1681, nao foi o unico. Mais tarde, em 1700, diz

uma Informacao datada de dezembro de 1735, e prestada

pelo Padre Jaime de Aguiar, que:

"154 indios Tapes foram mandados por espias con-

tra os Portugueses e correram ate as cercanias de

S. Paulo, caminhando mais de 500 leguas" (105).

Em 1704 — 4.000 indios

"armados, levaram 6.000 cavalos, duas mil mulas e

muitas embarcacoes e 30 mil vacas"

e tomaram parte no cerco que durou oito meses contra a Co-

lonia do Sacramento. Ficaram "mortos 130 indios e feri-

dos 200".

Depois, em 1718, outros 500 indios das Missoes tomaram
parte "com suas armas e cavalos" em um reide sobre a Cam-
panha Uruguaia, para "expulsar dela os Portugueses" que
exploravam "com grande ganancia de couro, graxa e char-

que" (106)

.

(104) Ver — A Padroelra da Argentina 6 Brasileira, de Gustavo Barroso.

(105) De Angelis, obra cit.. p. 311.

(106) De Angelis, obra cit., p. 311 e 312.
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Tambem em 1721, cerca de 200 indios vao, armados, ate

a Campanha Uruguaia "para conter os Portugueses nos ter-

mos assinalados" pelo Tratado de Paz que Ihes devolveu a

Colonia do Sacramento. Igualmente se sabe que foi da Re-

ducao de Yapeyii, em 1703, donde partiu a expedicao mili-

tar que conquistou, para a coroa espanhola, a Colonia do Sa-

cramento (107)

.

Por sua vez, em 1724, urn informe do Padre Aguiar mos-

tra que

"por ordem do Governador (de Buenos Aires) Bruno
de Zavala, se alistaram 4 mil indios Tapes para lan-

gar fora os Portugueses de Montevideu" (108).

Contudo, as maiores provas do apoio das Missoes jesui-

ticas as autoridades espanholas de Buenos Aires contra os

luso-brasileiros aparecem

:

— durante os anos de 1735 a 1737, nos ataques feitos a

Colonia do Sacramento por milhares de indios das

Reducoes jesuiticas (109);

— e, igualmente, no pedido que faz em julho de 1749

(um ano antes do Tratado de Madrid) o Governador

de Buenos Aires ao padre Diego de Palacios, no qual

avisa que vai enviar uma patrulha de reconhecimen-

to para observar a agao dos luso-brasileiros na cam-

panha uruguaia, necessitando, em conseqiiencia, que

os indios das Missoes "auxiliem e assistam" o oficial

encarregado do reconhecimento "para o cumprimen-

to da sua comissao" (110) .

(107) Padre Antonio Sepp — Viagem as Missoes Jesuiticas Introducao de

Wolfang Hoffman Harnisch, ps. 15 e 16.

(108) Colecao I)e Angelis, obra cit., ps. 312 e 313.

(109) Todavia, em fevereiro de 1736, o Governador de Buenos Aires D. Mi-
Ruel Salcedo dava ordem ao Padre Lorenzo Dafe para que se retirasse com todos

os seus indios no prazo de tres dias. pois, apesar de fazerem parte das tropas de

cerco, introduziam na Colonia carne de vaca. E atacavam as guardas espanho-

las que se opunham a esse comercio com o inimigo portugues (Colecao De An-
gelis, volume V, p. 331).

(110) Anteccdentcs do Tratado de Madrid — Anotado por Jaime Cortesao,

Parte III, Tomo II, p. 507.
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Tudo isso prova tres coisas:

— o odio do indio aldeado e do padre jesuita espanhoi

das Missoes a gente do Brasil, cm virtude das des-

truicoes, assaltos, mortes e escravidao que sofriam

do Bandeirante,

— o odio do indio aldeado e do jesuita espanhoi ao por-

tugues que ameacou, com a Colonia, a seguranca das

Missoes do Uruguai e ameacou, como aliado do in-

gles, a propria religiao catolica,

— o odio do pcrtugues e de seus descendentes ao jesuita

espanhoi e ao indio missioneiro, pelo concurso pon-

deravel deles na luta contra a Colonia do Sacra-

mento.

Essa situacao vinha desde 1610 com as primeiras pene-

tracoes dos bandeirantes na regiao de Guaira; foi agravada

com a fundacao da Colonia do Sacramento em 1680 e con-

tinuou se agravando, a partir dai, com a presenca de indios

"infieis" (os Yaros, Charruas e Minuanos) que dominavam a

Campanha Uruguaia e cuja atividade principal era furtar

gado cavalar e vacum nas 28 Reducoes Jesuiticas, trocan-

do-os por bugigangas, instrumentos de trabalho, panos, etc.,

com os Portugueses da Colonia.

Como prova, a colegao De Angeiis (111) insere um Me-

morial apresentado pelos Superiores das Missoes do Parana

e Uruguai ao rei de Espanha e no qual

— informam "do evidente risco e perigo" que os 28 povos

das Missoes" correm com a cercania da Colonia do

Sacramento",

"do risco e perigo que tambem correm os 28 povos

pela presenga "dos indios infieis que estao com seus

ranchos entre os ditos 28 povos e a Colonia do Sa-

cramento"

"e que furtam os cavalos, vacas e estancias";

por fim, do risco que correm os espanhois

"com os Portugueses que fizeram alianca com eles",

nao so os auxiliando com armas e gente como fa-

un > Tratado de Madrid, vol V. p 115



zendo o desonesto comercio de aceitar os cavalos

que os indios furtam nas Missoes — e dar em troca

facas, roupa, etc.

"Ainda, diz o padre, como uns e outros estao localizados

na zona de comunicagoes entre as Missoes e Buenos Aires,

ha uma ameaga permanente ao comercio de couro, que agora,

em vez de ser exportado de Buenos Aires para a Espanha,

segue "para a cidadela de Sacramento para embarcar para

o reino de Portugal".

Verifica-se, assim, que a Colonia do Sacramento nao era

apenas uma ameaga a seguranga das Missoes mas uma
ameaga a importante industria do couro exercida pelos Je-

suitas que as integravam.

Onde o espcmhol e o portugues se dao as mdos

Todavia, a esses dois fatores de perturbagao da vida das

Redugoes — (a Colonia do Sacramento e os indios infieis

seus aliados) — juntou-se um terceiro: o espanhol foragido

de Buenos Aires, Santa Fe e Corrientes e o portugues saido

da Colonia, que se espalharam em ranchos fixos, pela larga

campanha das "Vacarias do Mar", e ai, em ligagoes com os

indios infieis, se assenhorearam do comercio de couro. Era,

pois, um refoico natural que o portugues da Colonia recebia

e um agravamento as atividades economicas do Jesuita.

Por isso, o jesuita reclama centra o descaso das autori-

dades espanholas de Buenos Aires que nao procuram povoar

e fiscalizar aquela campanha. Mas reclama em vao, por-

que ainda em 1733 — pelas Instrugoes de D. Jose Patino ao

novo Governador de Buenos Aires (D. Miguel Salcedo) (112)

sabe-se

"de numerosas porgoes de vacas, que incessante-

mente tirava [da Campanha Uruguaia] a Nagao Lu-

sitana, e convertia em carne salgada, graxa e sebo"

que tinha [a Nagao Lusitana] um crescido comer-

(112) ColecSo De Angells — Tratado de Madrid V, p. 123.



cio com o Brasil e que [esse comercio] nao era me-

nor que aquele que mantinha com a Europa";

comercio constituido

"de couro de touro" "que faziam nas campanhas
confinantes a sua Colonia [de Sacramento] por tan-

do-se [nisso] como donos delas e de seus gados".

O documento esclarece ainda que nao so os Portugueses

da Colonia "nao se sujeitavam aos terminos que se lhes assi-

naiaram" {distancia de um tiro de canhao como area de

posse em torno da Colonia — apos o tratado de 1715, na in-

terpretagao das autoridades espanholas) como

"estabeleceram [na Campanha Uruguaia] novas

povoagoes e casas de campo" "colocadas a distancia

dos caminhos que ja haviam aberto para comuni-

car-se com o Brasil"

"tirando por elas muias mansas e cavalos para o

uso e servico de suas Minas".

O Jesuita o grande inimigo

Tambem os governadores da Colonia do Sacramento

protestam contra os jesuitas. Consideram a sua acao per-

niciosa a atividade politica e economica do portugues no
Prata. Em queixas que levam aos Governadores espanhois

de Buenos Aires "reclamam contra o assalto de indios das

Missoes" e em carta ao rei, como fez Francisco Naper de Lan-

castre, diz que "os maiores inimigos dos Portugueses da

Colonia sao os padres da Companhia de Jesus, que esses pa-

dres "governam os indios com despotico poder" e que "sao

eles que os exercitam no manejo das armas" (113) . Contu-

do, o jesuita tern razoes de sobra para se colocar contra o

portugues e, particularmente, contra a exploracao do gado

da Campanha Uruguaia e Rio Grandense, feita por ele,

porque

:

— foi o padre jesuita quern primeiro ocupou as terras

sitas a margem leste do Uruguai, fundando ali entre

1619 e 1629 muitas reducoes;

(113) Citado por Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmfio e o Tratado de
Madrid, Parte I, Tomo II, p. 31.



— foi o padre jesuita quern introduziu em 1634 (114)

"o gado de origem vicentina (115) adquirido em Cor-

rientes, o qual aumentando continuamente atingiu

em 1637 a cerca de 15 mil cabecas (116). Por fim,

sendo o jesuita expulso de la, em 1637, peios bandei-

rantes paulistas, ninguem cuidou do gado, que cres-

ceu sem dono durante cinqiienta anos (117)

.

Logo, foi o jesuita o primeiro ocupante da terra e o in-

trodutor do gado que ela possui.

Mas o jesuita acrescenta uma razao suplementar, por-

que e ele quern primeiro volta a campanha do Rio Grande,

apos os cinqiienta anos em que esta foi terra de ninguem.

Ai funda estancias e vacarias e comeca a reunir o imenso

gado bravio que descende daquele que ele havia deixado

em 1637 quando foi expulso pelo bandeirante.

Acrescente-se a essas razdes de prioridade o fato de que

a Campanha Uruguaia era a base economica das Missoes, e

se compreendera a permanente luta dos padres jesuitas do

Uruguai e das autoridades espanholas de Buenos Aires (que

precisavam deles) contra o portugues e seu descendente bra-

sileiro, especialmente contra os da Colonia do Sacramento.

Cidade esta que, com o seu porto, a sua navegagao para o

Brasil e para a Europa, o seu ouro de contrabando, atraia

uma enorme area economica — onde o gado, aos milhares,

vivia, ao alcance do mais ousado. Por isso, quern a ocupasse,

e explorasse, tinha, desde logo, mercado certo. Com essas

duas possibilidades (a exploragao facil e o mercado certo)

transformou-se, sem dificuldade, em zona de atragao do aven-

(114 1 Nessa epoca — informs Roberto Simonsen na Historia Economica do

Brasil, vol I, p. 298 — os jesuitas ja possuiam 8 redueoes na banda Oriental do
Uruguai c 11 na Provincia do Tape.

(115i O gado que primeiro entrou no Paraguai saiu de S. Vicente no ano
de 1555 (AiiK lio Porto — O Martirio do Padre Cristovao de Mendoza).

(llfi) Foi o padre Cristovao Mendoza quern introduziu gado (comprado em
Corrientes a um estancieiro portugues Manuel Alpoim) no atual Rio Grande do
Sul. O pri:neiro lote era de mil cabecas e cada Redugao recebeu noventa e nove.

Dois anos dcpois os jesuitas introduziram mais cinco mil (Aurelio Porto — Mar-
tirio do Vencravel I'adre Cristovao de Mendoza).

(117) Em 1680. ao instalar a Colonia do Sacramento, ja D. Manuel Lobo no-
tara na Campanha Uruguaia, enorme quantidade de gado "grande e escuro"

(Jonatas Rego Monteiro — A Colonia do Sacramento, I vol., p. 114).
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tureiro: do espanhol foragido de Buenos Aires, Santa Fe,

Corrientes; do portugues da Colonia (que la era o militar

pobre, sujeito a disciplina coatora, ou um civil degreda-

do (118) e, por isso, sem privilegio algum) e do indio infiel

(nas expressoes dos jesuitas), ligado no mesmo interesse

aqueles aventureiros

.

Aparece o gaucho

Assim, desde logo, a Colonia representou, pelo seu valor

de mercado, motivo de interesse de toda a Campanha Uru-

guaia, da "Vacaria do Mar". Por sua vez esta representou,

pelo seu valor em gado livre e sem dono, um ima que fez con-

vergir sobre ela uma grande massa de homens ousados e fora

da lei; de homens que iam conquistar a liberdade civil e eco-

nomica na exploragao certa de uma area rica de gado e li-

gada a um mercado consumidor. Como conseqiiencia dessa

exploragao aparece um tipo social novo: o gaucho. Produto

hibrido de iberico (portugues e espanhol) com o indio local,

e cuja atividade pastoril acabou fundindo um estilo proprio

de vida, onde aparecem, mesclados, elementos da cultura de

cada um. E o homern "sem domicilio e sem lei, centauro

livre que roda a cavalo pelas campanhas, nomade como os

mdios, cuja cultura assimilara". Esse homem vivia "rou-

bando estancias, raptando indias e vendendo cavalos, mulas
e vacas aos Portugueses (119) num ccmercio que se fazia

primeiro atraves da Colonia do Sacramento e que acabou se

estendendo para o norte, indo ate a Laguna. A partir dai a

Campanha Uruguaia se junta a Campanha Rio Grandense,

e o gaucho se espraia em larga zona de exploragao —
ora vendendo os seus couros, a sua carne seca, o seu gado,

para o sul (Colonia do Sacramento) ora para o norte (cida-

de de Laguna) . De qualquer forma ligado, em interesse co-

mercial, ao portugues e em luta contra o jesuita, o maior

prejudicado na sua atividade economica.

(118) Em carta regia de 1690, sao mandados para a Col6nia 14 degredados
(A Colonia do Sacramento, de Rego Monteiro, p. 112).

(119) Sobre a formagao do tipo social do gaiicho leia-se o magnifico estudo
feito por Jaime CortesSo em: Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid —
Part* I, Tomo n, p. 42 e 48.

6



O Jesuita nao ficou inerte

Todavia, o jesuita nao ficou inerte. Tambem ele funda,

auxiliado pelo indio Tape, inumeras estancias de gado que

se estendem ate as proximidades da Lagoa Mirim.

Isso foi tao sensivel a gente da Laguna que Brito Peixo-

to, em carta de 1723 dirigida a espanhois localizados na cam-

panha, lembra a eles o interesse de aliciar indios minuanos
(que eram inimigos dos Tapes) a favor dos Portugue-

ses (120)

.

A verdade e que Laguna se fez tambem mercado de gado

(especialmente para Minas) e tinha interesse na exploracao

da Campanha Uruguaia. Assim, nessa Campanha Uruguaia

se chocam

— Portugueses ligados a espanhois foragidos, contra as

autoridades espanholas de Buenos Aires e contra os

padres das Missoes,

— indios minuanos ligados a espanhois e Portugueses

que exploram a Campanha Uruguaia, contra os pa-

dres jesuitas e os indios Tapes seus aliados.

E todos infletindo sobre o jesuita, que se fez, desse modo,

um ponto de convergencia dos interesses afins da gente for-

madora do Rio Grande do Sul. Mas o jesuita nao opera ape-

nas na Campanha Uruguaia. Atua, como ja vimos, contra

a Colonia e, por isso, torna-se o inimigo comum do portugues

que a guarnece e da gente brasileira que vinha de Pernam-
buco, da Bahia, do Rio, de Minas, de S. Paulo, de Laguna,

em defesa dela.

Esta certo, portanto, Jaime Cortesao quando anota que

"a oposigao ao jesuita foi, em todo o perimetro do Brasil, du-

rante a incerta fase de sua formagao, um fator de unida-

de" (121) . Fator que lhe da, no quadro historico, um duplo

papel

:

— de utilidade, quando se faz agente aglutinador da
alma brasileira;

(120) Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid,
Parte I, Tomo II, p. 51.

(121) Jairne Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid,
Parte II, Tomo II, p. 79.



— de nocividade, quando se opoe ao Estado Portugues

e lhe cria embaragos graves a sua agao na America.

Para se ter uma ideia da agao perturbadora do jesuita

convem ter em vista a extensao e o volume que teve o comer-

cio de gado feito atraves da Colonia do Sacramento. Comer-

cio que Jaime Cortesao (sobre quern nos baseamos no estudo

deste capitulo) destaca com documentos comprobatorios, e

entre eles:

a) uma carta do Governador de Buenos Aires — Jose

Herrera, escrita em agcsto de 1690, dez anos por-

tanto, apos a fundagao da Colonia, ao Governador

portugues dessa cidade — protestando contra o uso

que os Portugueses faziam da Campanha Uruguaia;

b) carta dirigida ao rei de Portugal por Francisco Na-

per de Lancaster, Governador da Colonia, em ja-

neiro de 1694, em que ele da noticias de que man-
dara embarcar para o Rio seis mil couros, e que a

Real Fazenda tinha tido com isso um rendimento

de 2.600 cruzados;

c) o fato de o Governo Portugues arrematar a Cristo-

vao Pereira de Abreu, por setenta mil cruzados, "a

caga aos couros" na campanha da Colonia;

d) o fato de que durante 9 anos, entre 1726 e 1734, a

exportagao anual de couros, pelo porto da Colonia,

variou de quatrocentos e quinhentos mil couros,

sendo que, desse couro, em 1726, quatrocentos mil

foram enviados para o Rio, em 10 embarca-

goes (122).

Anote-se, por fim, o fato de que em 1684 (com apenas
4 anos de fundada a Colonia do Sacramento) o desenvolvi-

mento do comercio feito atraves dela com Buenos Aires fez

aparecer no Rio tal quantidade de moedas espanholas que

obrigou a Camara da cidade a determinar, em edital, que
elas fossem recebidas como moeda comum, fixando, para isso

como valor de troca, meio real castelhano igual a quarenta

reis Portugueses (123)

.

(122) Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid,
Parte I, Tomo II, p. 33.

(123) Vivaldo Coaracy — O Rio de Janeiro no seculo XVH, p. 199.



E assim, quanclo se chega ao ano de i750 e se obriga,

pelo artigo 16 do Tratado de Madri, a retirada dos indios

das Missoes para o Oeste delas, a tropa comandada por Go-

mes Freire de Andrada encontra, sedirnentado em quase um
seculo de lutas, o odio do Padre jesuita espanhol e do indio

Missioneiro contra o portugues; contra os seiis descendentes

bandeirantes; contra a sua presence na Colonia do Sacra-

mento; contra as suas ligacoes com os indios infieis que rou-

bavam o gado das Missoes, e ate contra as facilidades que

ele criava ao ingles hereje.

A oposigao ao portugues por parte do indio e do padre es-

panhol. que o dirige, e, pois, natural, logica, compreensivel.

Gerou-se ao correr de quase um seculo e nao porque a Com-
panhia de Jesus em Portugal entrasse em luta contra Car-

valho. Veremos que, ao contrario disso, o jesuita portugues

nao tomou parte no assunto, e a chefia dela tudo fez para

cumprir a exigencias do Tratado.

O Tratado de 1750

Esse Tratado — obra de Alexandre de Gusmao e politi-

camente tao interessante ao Brasil — criou a Companhia de

Jesus enormes dificuldades. Por ele, Portugal trocava a Col

Ionia do Sacramento, debrugada sobre o Prata, pelos Sete

Povos das Missoes (em maos de Jesuitas espanhois) debru-

cados sobre o Uruguai (124) . Mas nao trocava apenas. Exi-

gia igualmente a saida dos indios; impunha que as trinta mil

criaturas que la viviam deixassem as suas terras, abando-

nassem o fruto de seu trabalho, desprezassem, sem nenhuma
compensacao de dinheiro, de instalacao analoga, de apoio

(124) Lembremo-nos de que na redacao do Tratado dominam tres ideias: a

do Uti possidetis ou seja, de que cada um devia ficar com aquilo que no mo-
men to possula; a de que a navegagao dos rios fronteiros seria comum quando

houvesse estabelecimentos nas duas margens, e exclusiva quando ambas as mar-

gens pertencessem a uma s6 nagao; por fim, que o Prata tocaria Inteiramente

ao espanhol e o Amazonas inteiramente ao portugufis. Por isso, a Col6nia do Sa-

cramento n3o poderia flcar em m5o dos Portugueses.



material, o chao onde haviam nascido, viviam e eram feli-

zes (125)

.

Era de fato uma crueldade vista no sentido humano.
Mas, apesar disso, era tambem uma medida de seguranca po-

litica, e isto pela experiencia que vinha desde a fundacao da

Colonia do Sacramento em 1880 e que mostrava o jesuita e

os seus Indies aldeados como os maiores inimigos da acao

portuguesa no Prata (126).

Ha, pois, duas explicates em presenca: uma, a do in-

teresse politico do portugues; outra, a do interesse economico

e de vida do indio.

O primeiro nao podia aceitar a incorporacao das terras

das Missoes, com a ocupacao delas pelos seus inimigos tra-

dicionais (o indio e o padre jesuita espanhol) ; o segundo nao
podia aceitar, sem revolta, a perda de todos os seus bens.

Esse conflito de interesses da claridade a agao intransi-

gente de Gomes Freire de Andrade e a atitude de revolta

que os indios assumiram contra ele. Atitude que os padres,

seus chefes, nao podenam controlar, nao controlaram e fo-

ram levados, por motives afetivos e morais, a fazer tambem
sua.

Mas nessa luta, conhecida com o nome de Guerra Guara-

nitica, nao apareceu o Jesuita portugues. fiste estava a mar-
gem da questao, e mais que a margem — desinteressado

dela. Nao reclamou nada; nao tomou partido algum na con-

tenda .

(125) Anote-se que a Espanlia chegou a pedir a Portugal que desse tempo
aos indios para se retirarem da regiSo. O assunto esta claro em carta que Se-
bastiao de Carvalho escreve ao irmao Francisco de Mendonca Furtado em 14 de
maio de 1753, onde se 16 que a atividade e efiedcia com que Gomes Freire de
Andrade agia no sul "nao dava tempo aos indios habitantes das aldelas cedidas

a Sua Majestade nem para recolherem os seus frutos, nem para esperarem que
se lhes fizessem estabelecimento nos lugares a que devem ser transferidos" . E
por isso "a Cone de Madrl rr.aiidou pedir a esta que se demorassem as recipro-
cas" e "El-rei nosso Senhor mandou expedir a Gomes Freire uma ordem de
suspensao" dos trabalhos. (Arthur Cesar Ferreira Reis — Limltes e Demarca-
cCes na Amazonia Braslleira, 2» tomo. p. 217).

(126) "Antes de se tornarem vitimas do ato diplomatico espollativo" — diz

Mario Monteiro de Almeida em Enisodios da Formacao Geogrifica do Brasil,

p. 81 — "os Indios haviam sido instrumento de manobras dos jesuitas contra a

fxpansiio teiritorial luso-brasileira"

.



Aparece, apenas, a chefia da Companhia de Jesus e o je-

suita espanhol . Mas a verdade e que a primeira acatou o Tra-

tado; deu ordem, atraves de seu Comissario Geral, o Padre

Lope Luis Altamirano, para que

"todos os parocos das Missoes atingidas, sob precei-

to de obediencia se retirassem dos Povos em litf-

gio" (127).

fisse padre (Luis Altamirano) reiterou a ordem em for-

ma muito clara e energica dirigida, em janeiro de 1752, ao

Padre Matias Strover, Superior das Missoes do Uruguai, di-

zendo entre outras coisas:

"devo rogar em primeiro lugar a V. R. e a todos [os

padres jesuitas das Missoes] que se apliquem, com
o maior empenho, a facilitar a referida evacuacao"

[dos indios],

porque

"se persistem em sua obstinagao perder-se-ao para

Deus e para o rei",

e concorrerao para que

"a Companhia [de Jesus] perca tamb6m todo o seu

credito e universal reputacao".

Depois, acrescenta, de forma muito explicita,

"imponho, em virtude de Santa obediencia e pena

de pecado mortal"

— que nenhum dos jesuitas impega nem resista, direta

ou indiretamente, de palavra ou por escrito, a efetiva

e mais pronta transmigracao dos indios para seus ja

elegidos e respectivos terrenos";

— "que nenhum dos referidos jesuitas retarde de ma-
neira alguma a transmigracao [dos indios] sob o pre-

texto ou motivo das chacaras ou de outra tarefa dos

Indios"

.

(127) Serafim Lelte — Htitdrta da Companhia de Jesus, Livro V, p. 557.



O padre termina dizendo

"que a todos os que se acham ou concorrem em qual-

quer dos Sete Povos, mando igualmente, sob pena

de pecado mortal, que influam, na parte que lhes

toca, e determinem aos indios a sua pronta transmi-

gracao" (128)

.

Nove meses depois, a 13 de outubro, o pobre do padre

Altamirano volta ao assunto, dirigindo-se, agora, diretamen-

te "aos padres curas dos Sete Povos" e declara:

"que impoe a cada um [dos padres] que, sob pena

de pecado mortal, de ordem para executar a mudan-
ca de seu povo" (129)

.

Mas ninguem fez caso das ameacas. O tempo foi pas-

sando e o Padre Altamirano ve malograr a sua missao. Por

isso, em novembro, escreve para Roma ao Padre Inacio Vis-

conte, Geral da Companhia, mostrando a indisciplina dos pa-

dres Missioneiros, especialmente do chamado Jose Cardiel, a

quern ele, Altamirano, proibiu "que fale ou escreva sobre o

Tratado"

.

Nada obstante, as cartas e as ordens do Padre Jesuita

nao surtem efeito nenhum. Os indios nao se mexem e os pa-

dres missioneiros fazem ouvidos de mercador. Dai outro

apelo do padre Altamirano, feito em junho de 1753, em car-

ta-circular aos Padres Superiores e Curas das Missoes, na
qual declara que em nome

"da devida fidelidade ao rei, e da verdadeira cari-

dade com que devemos amar a nossa Madre Com-
panhia, mando que em caso de resistencia dos in-

dios sejam eles abandonados"

.

E como medida preliminar de atitude tao extrema, Alta-

mirano determina

"que toda a polvora, que tenham os Padres nos seus

Povos e casas, se queime, ou inutilize ou se lance

no rio",

(128) Anais da Biblioteca Nacional, do Rio, vol. LII. pags. 80, 81 e 85.

(129) Anals da Biblioteca Nacional, do Rio, vol. LII, pags. 80, 81 e 89.
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"que nos Povos onde se fabrica [polvora] cesse logo

esse labor",

"que em nenhum sitio das Missoes se trabalhem

lancas e flechas nem outra arma de ferro ofensiva

e defensiva".

Nessa longa carta, o padre jesuita acaba por fixar um
prazo limite para a execucao de suas ordens, e estabelece que

se os padres missioneiros

"em suas diligencias praticadas ate o dia 15 de

agosto proximo [ele escreve a 12 de junho] termino

ultimo e perentorio, nao houverem podido conse-

guir" que os indios saiam "em sua companhia de

seus povos para se estabelecer nos seus novos e esco-

lhidos terrenos"

abandonem os indios. "Saiam com seus breviarios e sem di-

lacao se ponham a caminho" de Buenos Aires "para se apre-

sentar ao Governador" espanhol (130)

.

Entretanto, o representante da Companhia de Jesus foi

al6m das recomendacoes insistentes supracitadas, de vez que,

nao sendo atendido, nao obtendo exito algum, nao teme de

sugerir, aos chefes das Comissoes Limitadoras, que usem da
forga; que, com as armas que possuem, deem cumprimento
ao Tratado. Tambem em carta dirigida aos comissarios re-

gios diz o jesuita

"a guerra e o remedio oportuno e necessario ja con-

tra os indios ja contra os Padres" (131)

e em carta escrita ao confessor do rei da Espanha [jesuita

tambem] o pobre do padre Altamirano declara francamente

que

"os missionaries nao tern nenhuma devocao ao rei

nem a monarquia", "os indios ja teriam realizado

a mudanca se os padres seriamente o quisessem",

(130) A naii da Biblioteca National, do Rio. volume LII, pags. 363 a 366.

(131)

vernador
InJIormacao contida num oficio datado de 30 de margo de 1756 do Go-
de Buenos Aires — Anals da Biblioteca National, volume LII, p. 277.



"no meu parecer sao os missionaries os causadores

da rebeliao e de ma fama que dela possa resultar a

Companhia" (132)

.

O Jesuita espanhol toma partido

Colocou-se, assim, a Companhia acima de quaisquer ra-

zoes humanas para ficar com as politicas; para evitar a luta

com Portugal e Espanha.

O jesuita espanhol e que de fato se envolve na questao,

toma parte ativa nela, acompanha o indio na sua reacao ar-

mada, e protesta e age diplomaticamente, e tenta perturbar

a execucao do Tratado.

Entre eles, o Provincial do Paraguai representa ao rei di-

zendo que

"os indios estao firmemente convencidos de que nao

e vontade de Sua Majestade arrebatar-lhes terras

que eles possuem ha 130 anos",

"onde construiram, nao simples lugarejos, mas, ver-

dadeiras cidades",

"onde plantaram arvores e na cuitura das quais

consumiram mais de 30 anos e cujo valor nas 7 re-

ducoes excede a 1 milhao'',

"e ao partir sabem que vao deixar mais de 1 milhao

de cabecas de gado".

Por isso, termina o Provincial

"a vida dos Missionaries esta em risco e tudo indica

que os indios nao querem obedecer" (133)

.

Paralelamente, outros jesuitas se levantam contra o Tra-

tado. Escrevem diretamente ao rei; fazem representacoes ao

Marques de Valdelirios — Demarcador espanhol; dirigem-se,

em cartas particulares
;
ao confessor do rei e ao Principal em

Roma, e interessam, nesse movimento, um Governador da
Provincia (Tucuman) e dois bispos [Tucuman e Buenos
Aires]

.

(132) J. Lucio de Azevedo — O Marques de Pombal e sua tpoca, p 136

(133) Citado por Souto Maior — O MarquSs de Pombal, p. 171.



Comecemos por esse Governador que, em representacao

a Valdelirios, se mostra alarmadissimo contra o Tratado, e

pergunta cheio de susto:

"que conseguimos remediar [afinal] com o cerrar a

porta da colonia [aos Portugueses] se abrimos [a

eles] outras muitas portas ?"

Por isso que esses Portugueses, de posse dos 7 povos,

se farao mais insolentes" e "em caso de guerra deve-se con-

siderar o Paraguai e Corrientes perdidos e cortada a comu-

nicacao com Buenos Aires" (134)

.

O padre Joao Escadon (Secretario do Provincial da Pro-

vincia do Paraguai) nao fica atras e escreve ao padre Jesuita

confessor do rei que:

"com a tal linha divisoria" fixada pelo Tratado de

Madri, nossa Espanha nao consegue nenhum dos

fins que pretende — nem ao menos o de evitar o con-

traband©" [que Sacramento nas maos portuguesas

permite]

pois a proximidade do portugues (que pelo Tratado ficara

com os 7 povos)

"aumenta as possibilidades do contrabando e poe

em evidentissimo risco todas as Provincias circun-

vizinhas de Potosi" (135)

.

Depois, numa manifestacao incontida de medo, afirma

que o risco vai alem, pois esse risco atinge "a Potosi mesmo
e ainda todo o reino do Peru" (135)

Afinal, para que ninguem o julgue suspeito em tal afir-

mativa, o padre Escadon informa que "nada do quanto esta

carta diz e so pensamento meu se nao comum a todos quan-

to estao nas Provincias de Tucuman, Paraguai e Rio da
Prata" (135).

(134) Anals da Blblioteca National, volume LII, p. 55.

(135) .Vnais da Biblloteca Nacional, volume LII, p. 105.



t
Contudo, o assustado padre Escadon nao se limita &

carta particular que escreve ao confessor do Rei. Faz mais:

remete-lhe uma Representacao contra o Tratado — na espe-

ran?a que a lesse o proprio rei, e aproveita para juntar, aos

argumentos ja conhecidos, (ameaca da perda das Provincias

do Paraguai e Tucuman e do proprio Peru) um novo: a pos-

sibilidade de surgir no Paraguai um motim popular e (com
a ausencia dos jesuitas) de poderem os amotinados unirem-

-se aos Portugueses colocados nos 7 povos das Missoes.

Nessa circunstancia

"nao teria el-Rei nosso senhor modo pratico nem
forma alguma para conter ou sujeitar a seu real ser-

vigo os Paraguaios",

porque

"os fndios guaranis de quern S. Majestade, em se-

melhantes ocasioes, se ha servido como principal

forca para sujeitar [a obediencia] os ditos para-

guaios, como sempre tern sujeitado, nao poderao

mais ir como seria de seu desejo"

pois esses indios guaranis, com a execucao do Tratado de

Madri, ficarao vizinhos dos Portugueses e, em consequencia,

sem poderem "ir contra os paraguaios", eis que "deixam ex-

postos filhos e mulheres a hostilidade e irrupcao dos Portu-

gueses (136)

.

Por fim, apos paginas e paginas (que hoje, em livro de

18 centimetros de altura e tipo 8, gasta 26) o jesuita afirma,

sem nenhum arrepio de consciencia, esta hipocrisia:

"que deste ou de outro qualquer modo os Portugue-

ses se apoderarao do Paraguai", e, em seguida, "nao

lhes sera muito dificil fazerem-se tambem donos das

terras da outra banda do rio Paraguai que medeiam
entre eles e as cidades de Santa Cruz de La Sierra,

Tarija e Jujui" (137) .

(136) Anals da Blblloteca NaclonaJ, volume LII, p. 123.

(137) Anals da Blblloteca Naclonal, volume LII, p. 134.



Iguaimente, outro padre jesuita, o padre Barreda, diri-

ge, de Buenos Aires, uma carta ao confessor do rei e nela re-

pete aqueles mesmos argumentos empregados pelo padre

Escadon, ou seja, que pelo Tratado de Madri se fecha uma
pequena porta ao contrabando dos Portugueses (a porta da

Colonia do Sacramento) mas se

"dao a eles sete outras muito grandes" [os 7 Povos]

"e sem defesa para que, com mais liberdade eles

[Portugueses] se internem ate Potosi" (138)

.

/#> e**H&1*t nf a j * * *

Defendendo tese analoga outro jesuita, o padre Jaime

Passino, de Buenos Aires, escreve ao padre confessor do rei,

e afirma que com o Tratado de 1750

"certamente perder-se-a toda esta Provincia [do Pa-

raguai] com as suas missoes e tambem as de Moxos
do Peru".

Contudo, isso seria apenas um prejuizo para a Compa-
nhia de Jesus e, portanto, secundario. O pior e que

"nossa Monarquia Espanhola ha de ter nestas par-

tes sua total destruigao se se entiegam as terras que

pretendem os Portugueses" (139).

* * *

Como vemos, a unidade da aigumentacao e sua desfaga-

tez mostram combinacao previa. Combinagao que se torna

evidente na Representacao que D. Caetano, Bispo de Buenos
Aires, faz diretamente ao rei e onde diz

"que a colonia portuguesa do Sacramento tern sido,

em todos os tempos, perniciosa aos interesses da
Monarquia",

(138) Anals da Biblioteca Nacional, volume LII. p. 135.

(130i Anals da Biblioteca Nacionai, volume LII, p. 139



porem nunca o prejuizo foi tao grande como que se tera en-

tregando a eles, Portugueses, os 7 Povos das Missoes, por isso

que esses 7 Povos foram sempre

"o antemural nao somente da Provincia do Paraguai

como das Provincias do Prata, de Tucuman e de to-

dos os reinos do Peru e Chile".

Por fim. o padre afirma ao rei

"que esta defesa inexpugnavel [os 7 Povos] do Pa-

raguai e Buenos Aires e de todas as cidades que re-

conhecem o dominio espanhol, se acaba e se destroi,

para erigir-se, em troca, para a nossa ruina, uma
potencia formidavel a todo o poder de Espanha",

e isso

"por nao haver, na America, forgas para bat§-la

nem ainda para resistir-lhe (140)

.

Toma parte, igualmente, no mesmo movimento de opo-

sigao ao Tratado de 1750, o Bispo de Tucuman. Tambem ele

representa ao rei e pede pelos indios das Missoes e insinua, a

Sua Majestade, os mesmos perigos que ha para a Espanha
em entregar aos Portugueses os 7 Povos das Missoes (141).

* * *

Assim, contra o Tratado, os jesuitas espanhois conta-

ram, desde logo, com o apoio de um Governador e de dois

Bispos, que se dirigiram ora ao rei ora ao confessor dele.

Mas, o primeiro Ministro Carvajal y Lancastre e, por

sua vez, bombardeado. Tambem ele (um dos assinantes do

Tratado) recebe reclamagoes e, entre elas, a do padre Jose

Quiroga, que lhe envia uma representagao com o titulo de

Inconvenientes que Ressaltam da Demarcaqao Contratada

entre as Coroas de Espanha e Portugal. Nela se volta as ale-

gagoes ja conhecidas: o Tratado dando os 7 Povos aos portu-

(140) Anais da Biblloteca N;u iotnl, volume L.II, p 156.

(141) Anais da Blbliot«ca Narional, volume LH, p. 190.



gueses ameaca a seguranca do imperio colonial espanhol na
America, de vez que

"os Portugueses ficarao senhores dos tres rios Pa-

rana, Uruguai e Paraguai, podendo, sempre que qui-

serem, molestar os espanhois do Paraguai, de Cor-

rientes, de Santa Fe, sendo-lhes facil, com esta van-

tagem, levar os seus dominios ate as cercanias de

Potosi",

e, em conseqiiencia,

"o rei catolico [rei da Espanha] se vera obrigado a

construir, a custa de imensos gastos, fortificagoes

bem apetrechadas, nos rios Parana e Paraguai, de

modo a impedir o progresso dos Portugueses" (142).

Por isso, sabe-se que o Marques de Valdelirios (o Demar-
cador espanhol da fronteira sul) ao chegar a Buenos Aires

"achou todo o Peru movido contra o Tratado, por-

que os jesuitas das Provincias de Tucuman, do Pa-

raguai e de Lima recorreram as Audiencias e suge-

riram a diferentes Governadores e Bispos represen-

tagoes para suspensao do Tratado" (143)

.

* * #

A verdadc e que, enquanto viveu o Ministro Carvajal e

o rei Fernando VI, o Tratado teve defensores em Madri.

Basta saber que o rei, em 1756, expulsa de Espanha o padre

Gervasoni — procurador da Provincia Jesuitica do Paraguai

na capital espanhola,

"por sua conduta imprudente [em combate ao Tra-

tado] que chegou a indignar o rei" (144)

.

(142) Anais da Biblloteca Nacional, volume LII, pags. 62 e 66.

(143) Exposicao feita ao Ministro Ricardo Wall pelo Diretor-Geral do Estado

dos Negddoa Estrangeiros. Anais da Biblloteca Nacional, volume LII, p. 35.

(144) Comunicacao do Ministro Wall ao Cardeal Portocarrero, embaixador

espanhol em Roma — Anais da Biblloteca Nacional, volume LII, p. 313.



Tambem em oficio a Valdelirios, o Ministro Wall nos

convence de que as representagoes e cartas dos jesuitas da

America e de seus aliados contra o Tratado nao surtiram

efeito algum. E Wall explica a Valdelirios:

"Que as sugestSes, ameagas e diligencias secretas

praticadas pelos padres jesuitas", para impedir a

execucao do Tratado, "sao maiores em numero e

especie que as que tern chegado ao conhecimento de

V.S. (Valdelirios).

Porque esses religiosos:

"Tern obrado do mesmo modo na Europa, sendo

mais notavel que os jesuitas Portugueses ponderam
em Lisboa sobre o prejuizo que o Tratado da a Por-

tugal e os jesuitas espanhois tern lembrado, em
todo Madri, que por este Tratado se perdera muito

em breve o Peru" (145).

Wall termina declarando a Valdelirios:

"Que nao se pode crer nestes religiosos (jesuitas)

ainda que o assegurem com os mais sagrados jura-

mentos e aqui (em Madri cometeram o atrevimento

inaudito de censurar, por todas as parte, o proceder

de el-Rei" (146).

Entretanto, os jesuitas comecaram a perder terreno. O
Rei expulsou de Madri a um deles — como atrevido (padre

Gervasoni), e pouco depois dispensou das funcoes de con-

fessor o padre Ravago, pela sua intervencao imprudente con-

tra o Tratado. Tambem o povo de Madri, segundo carta do

padre Gervasoni ao padre Celle na Italia, ia comega a des-

confiar da agao dos inacianos mormente apos haver-se espa-

lhado a noticia de que um deles se coroara rei do Paraguai e

que Ravago fora dispensado das funcoes de confessor.

(145) Anals da nibllolera Xaclonal, Volume LII, pAg. 316

(146) Anals da BHrtJoteca Xnclonal, Volume LII, pag. 821.
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Apesar do absurdo da calunia, o fato e que Madri acre-

ditou nela:

"E fora de Madri toda a Europa onde se havia

conduzido o fantasma deste rei Nicolau" (147).

Pombal aliado dos Jesuitas

Pombal se enfileira tambem entre aqueles que combatem
o Tratado de Madri. Primeiro, por oposieao a Alexandre

de Gusmao, por chime da sua primazia e por sentir que ele

o apaga na grandeza politica.

Pombal, como todo egotista, so sabe mandar, exigir cum-
primento de ordens, ser vontade em acao. Dai a sua inca-

pacidade psiquica para viver entre aqueles que conservam

a silhueta, e nao confundem disciplina intelectual com plas-

ticidade mental. Como Gusmao se afirma pelo valor inte-

lectual e emerge do vulgar, nao pode coexistir com ele.

Mas D. Joao V deixa, ao falecer em 31 de julho de 1750,

assinado o Tratado de Madri. Logo, para Carvalho, como
Primeiro Ministro, era imperioso dar-lhe cumprimento.

Especialmente porque, do lado da Espanha, o Rei Fer-

nando VI e o Ministro Carvajal y Lancastre defendem o

Tratado com vigor e dc lado de Portugal, o inspirador dele e

o construtor paciente de toda a sua estrutura geografica —
Alexandre de Gusmao, ainda esta vivo.

Sendo assim, nao e facil a Carvalho fazer uma oposieao

frontal. Mais tarde sim. Mais tarde e apos a morte de

Gusmao, o que quer dizer apos 31 de dezembro de 1753.

Apesar disso (entre fins de 50 e a data do falecimento de

Gusmao) Carvalho nao fica inativo: intriga, destroi o cre-

dito do brasileiro, cria todos os embaragos possiveis a exe-

cugao do Tratado.

Por isso, diz Calogeras:

"fisse Tratado inspirado num ambiente de con-

iianca e de sereno desejo de dirimir conflitos."

(147) Anols ila HlbUolcea Xaciotwl, Volume LI I, pag. VU.
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Sofreu, desde logo, a interpretacao de uma mentalidade

policial

:

"Era uma obra de luz investigada por inteli-

gencia de treva" (148).

» * *

Carvalho comeca impedindo a realizacao do Tratado de

Comercio com a Espanha (149) minutado por Gusmao (150)

e que constituia o complemento natural do de Limites. Diante

disso, Gusmao reage e mostra os perigos que pode ocasionar

a nao assinatura dele e especialmente os perigos de com-
prometer a existencia do primeiro (o de limites). Carvalho

responde com evasivas e permanece onde esta, ou seja, contra

Gusmao e contra a Espanha.

Nao importa que falte a essa politica uma inspiragao

elevada e um conteudo constitutor. Tambem nao importa

que ela dessirva a Nacao portuguesa, porque, afinal, ela serve

ao odio de Pombal. E ele ai fica. Isso esclarece porque, ao

lado da intriga e da oposicao ao Tratado de Comercio, Pombal

submete o Tratado de Limites a uma Junta especial (feve-

reiro de 1751). Junta que ele mesmo cria e que e, sem di-

ficuldade alguma, o seu proprio eco. A Junta, apos examinar

o Tratado de 1750 (ja aprovado por dois reis), declara:

"Que devia o Monarca romper de todo a nego-

ciagao e nao admitir mais, a este respeito, pratica

alguma" (151)

.

(148) Pandia Calogeras — A Politica Exterior do Imperlo, I Volume, pag. 208.

(149) Ver o parecer s6bre o Tratado de Comercio com a Espanha — em
Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid, Parte II, Tomo I,

pag. 443, em que se declara que "'atendendo Sua Majestade a conservagao de seus

dominios e ao interesse dos seus vassalos se deve servir de romper de todo esta

negociac.3.0 e nao admitir mais a esle respeito pratica alguma".

(150) Ver a Minuta do Tratado de Comercio em Jaime Cortesao — Alexandre
de Gusmao e o Tratado de Madri, Parte II, Tomo I, pag. 207.

(151) Jaime Cortesao — Alexandre de Gnsmao e o Tratado do Madri, Parte I.

Tomo II, pag. 399.
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Porque esse Tratado, no parecer dos Ministros dessa

Junta, "e muito suspeitoso por ser contra todos os principios

elementares e obvios nesta materia de que nenhuma pessoa

duvidara com sinceridade" (151).

Em outras palavras : Alexandre de Gusmao, o seu criador,

o seu maximo advogado, era colocado, desde logo, pela Junta

Pombalina, como suspeito de haver desservido a Portugal.

* * *

Isso se passa a 5 de fevereiro de 1751. Pouco depois,

Carvalho tenta anular, novamente, a Alexandre de Gusmao.
O pretexto e a minuta que ele fez das Instrugoes para os

Comissarios Demarcadores, que Carvalho emenda. Emenda
alterando-as profundamente e obrigando, por isso, o brasi-

leiro a escrever, em defesa delas, urn longo documento: "Cri-

ticas de Alexandre de Gusmao As Emendas Que Jos6 Se-

bastiao De Carvalho Introduziu Na Sua Minuta Das Ins-

trugoes Para os Comissarios Da Parte Sul". Nessa critica,

assinala Jaime Cortesao, ressalta "o desprezo de Alexandre

de Gusmao pela ignorancia fatua do Secretario de Estado.

Pombai percebeu isso e num gesto de defesa tardia registra

em nota a margem:

"Esta lastimosa satira feita por A. Gusmao"
foi levada com inconsiderada ligeireza as reais maos
de Sua Majestade."

Mas Carvalho nas emendas que fez nao se limitou a con-

trariar o autor das Instrucoes. Foi alem: insinuou o inte-

resse de nao se entregar a Colonia do Sacramento e de nao

se povoarem os Sete Povos das Missoes com casais agorianos,

como propusera Gusmao.

Ao contrario, o que ele deseja e enviar reforcos para

aquela Colonia a fim de conserva-la e, paralelamente, desin-

teressar Portugal pelos Sete Povos das Missoes.

(151) Jaime Corles&o — Alexandre <le Qutttmlu <• o Trnta<lo de Madrid, Parte I,

Tomo II, pag 399.



Tambem Mendonga Furtado, irmao de Carvalho — Go-

vernador do Para e Demarcador da Fronteira Norte, se opoe

ao Tratado, porque ouviu varias pessoas conhecedoras da
regiao e, entre elas, o sertanista Joao de Sousa Azevedo, o

qual afirma de mistura com outras coisas:

"Que a divisao so era util a coroa de Castela e

que lhe parecia, a tal divisao, uma traicao formal."

Como a maioria dos depoentes opinou contra o Tratado,

Mendonga Furtado sintetiza o seu ponto de vista dizendo

que:

"Naquele contrato" a Espanha "teve melhores

procuradores que os Portugueses".

E assim, em comegos de 1752, Carvalho via, reforgado

pelo irmao, o seu combate a obra do "brasilico".

* * *

Como vemos:

— a serie de lutas que a Colonia do Sacramento vinha

provocando havia mais de seculo;

— as dificuldades economicas de mante-la sem a explo-

ragao da campanha uruguaia;

— a dificuldade de conserva-la sern a iogistica das co-

municagoes diretas;

— o interesse de definir fronteiras com a Espanha por

acidentes geograficos e ficar senhor de uma margem
do rio Uruguai.

Nada disso impressionou Carvalho. file se bate pelo statu

quo anterior ao Tratado, porque isso destroi Alexandre de

Gusmao e isso combina com o seu odio a Espanha. Por
fim, com a posse da Colonia, e possivel conservar uma fonte

de arrecadagoes, um posto de contrabando rendoso, algo que
compense a crise economica brasileira. Aquela crise de ouro,

do diamante, do agucar, que tanto reduziram as finangas

do seu governo.
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Sacramento precisa de espaco vital

No entanto, nao era facil assegurar a Colonia uma vida

alimentar tranqiiila sem o espaco vital da Vacaria do Mar.

A prova e que a 1 de julho de 1750, um mes antes de

Carvalho assumir o poder, o Governador dela (Luis Garcia de

Bivar) queixava-se, em carta a Andonaegui, Governador de

Buenos Aires, de que ele nao havia cumprido o acordo de

1748. Acordo sobre o abastecimento da Colonia, pois:

"Nela ja se sentia falta de pao e galinha para

os doentes."

E, dando conta das ultimas chuvas, Bivar precisa que:

"Com a enchente dos arroios", ficou a Colonia

sem came verde, sendo "necessario matar bois de

carro e vacas leiteiras" (152).

Na humildade de quern precisa comer e depende de

Buenos Aires, o pobre Governador da Colonia termina a carta

dizendo ao espanhol que, na sua recusa de socorrer Sacra-

mento, "so lhe deixou abundancia de paciencia" (153).

Isso ocorre em 1750. Dois anos antes, em 1748, outro

Governador da Colonia — Antonio Pedro de Vasconcelos —
escreve ao Governador de Buenos Aires (transmitindo-lhe os

desejos que os governos das cortes tern de fixar relacoes de

amizade mais duradouras) e aproveita (tal a necessidade que

tern de generos alimenticios) para dizer ao portenho:

"Que espera seja facilitado (pelo Governo de

Buenos Aires) o corte de lenha de que necessita a

Colonia e o recebimento dos viveres de que houver

mister".

E mais, que o Governo de Buenos Aires permita:

"Que os vizinhos (da Colonia) possam vender

aos Portugueses toda a casta de mantimentos" (154).

(152) J6nalas Rego Monteiro

(153) JVnatas Rego Monteiro

(154) Jdnatas Rego Monteiro

— A Colonia do Sacramento, I Volume, pig. 365.

— A Coldnla do Sacramento, I Volume, pag. 367.

— A C'olOnia (!o Sacramento, II Volume, pag. 132.
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Contudo, a situacao de penuria de Sacramento ja era

antiga, pois em 1730 ou seja (20 anos antes do Tratado de

Madri) os moradores dela representam ao rei e informam
entre outras coisas ruins: "que tern experimentado calami-

dades de fomes por falta de mantimentos" (155).

Por sua vez, em 1691, o Governador D. Francisco Naper

comunica a corte que teve a noticia desagradavel de saber

que Madri determinara ao novo Governador de Buenos Aires,

D. Agostinho Robles, que nao fornecesse generos a Sacra-

mento, e ainda que pode verificar a procedencia da noticia

pela resposta que lhe deu D. Robles — dizendo que:

"Estavam escassos de generos e nao se podiam
privar do necessario para servir um amigo" (156).

Isso se passa em 1691, vale dizer 10 anos apos o Tratado

Provisional.

Tambem em 1715, quando a Colonia, em seguida ao Tra-

tado de Utrecht, volta ao dominio portugues, o conselheiro

Antonio Rodrigues da Costa sugere, entre outras medidas

(para a manutencao dela)

:

"Que mandassem prevenir mantimentos no Rio

nao so para a viagem dali a nova Colonia, mas para

seis meses mais, para se poder sustentar o Terco e

mais gente" (157).

Junte-se a estes documentos (que pintam as dificuldades

da manutencao alimentar da gente da Colonia) a Peticao

do Coronel Domingos Correia Mesquita, feita ao Rei, pouco

apos 1777, e se completara o quadro. O Coronel quer jus-

tificar o comportamento da guarnicao durante os ataques dos

espanhois a Colonia e diz sinceramente

:

"Pondo de parte a penuria, a falta de soldos,

as fomes que padeceram, naquela praga (os mora-

dores dela) nos anos imediatamente preteritos a

(155) Inventarlo dos Docomenlos RelaljTos ao Brasil — Organlzado por

Eduardo Castro e Almeida, Volume VII, pag. 143.

(15G) Jdnatas R§go M'jnteiro — A Col6nla do Sacramento, I Volume, pag. 113.

(157) Jflnatas Rego Montelro - A Colonia do Sacramento, II Volume, pag. 61.
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1775 (isto e, antes do ataque espanhol) e que fi-

zeram com que algumas pessoas tenham morrido a

pura necessidade" (158).

Havia falta de meios de defesa, e em 1776 o Coronel in-

forma que:

"Se introduziu, a partir do mes de fevereiro, o

arbitrio de se pagarem os soldos com bilhetes" que

deviam "correr na praca como dinheiro".

Afinal, ja em fevereiro de 1777, ainda nao "havia apare-

cido embarcagao que conduzisse viveres a infeliz Colonia".

Por fim, para provar que a gente dessa isolada Colonia

era mesmo infeliz, o Coronel Dominguez diz que:

"Em maio de 1777 a fome era tao horrivel que

entrando na praga um oficial castelhano com recado

do Cornandante do campo para o Governador e le-

vando consigo um cachorro os soldados o arreba-

taram e sufocando-o logo foram devorando mal co-

zido" (159).

No entanto, quando a Colonia pode explorar a Vacaria

do Mar, ela se mantem tranquila. IS o que se conclui de

uma carta dirigida ao Rei, por Francisco Naper de Lancastre

— Governador da Colonia — em dezembro de 1691, pois:

"Contando com carne de veado cagado na cam-

panha uruguaia e gado que ali vive sem dono —
o pessoal da Colonia poderia, sem pressa, cultivar a

terra."

Ha, porem, um testemunho mais importante que todos

os atras citados. £ o que Gomes Freire de Andrade, o De-

marcador portugues a quern Carvalho dirigiu varias cartas

combatendo o Tratado e sugerindo o interesse de se conservar

a Colonia em mao de Portugueses.

(15S) JOnatas R6go Montelro — A ColAuia <lo Sacramcnlo, II Volume, pag. 165.

(159) JOnalas R€go Monteiio — A Col6nia flo Sacramento, II Volume, pag. 167.



103

Pois e esse homem (bem colocado pela funcao e com
larga experiencia dos problemas da Colonia) que escreve a

Cdrte Real — em dezembro de 1754 — dizendo francamente:

"Que ponderados esses sucessos (os contmuos
ataques feitos pelos espanhois contra a Colonia) e

as despesas que anualmente, ha muitos anos, faz a
praga da Colonia (nao sao menos que 300 mil cru-

zados)."

— examinados "o risco em que ela esta" (sem-

pre) "e o cativeiro em que vive aquele pobre povo"

(refere-se ao pequeno espaco que os moradores dela

tern para viver) e examinadas as utilidades que o

mesmo (espaco) pode lograr poder-se-a destruir o

concerto de que e erro esta divisao (refere-se o trocar

a Colonia pelas Missoes).

Como vemos, em dezembro de 1754, Gomes Freire con-

corda que, para os Portugueses, a conservacao da Colonia

nao traz vantagem alguma. Apenas ele prefere que a troca

se faga, de preferencia, pelo porto de Maldonado e diz a

Corte Real:

"Se nos pudessemos conseguir que o porto de

Maldonado fosse porto nosso" — far-se-ia "a demar-

cagao sem tocar nas Missoes".

Nessa proposta chega a desejar que os jesuitas consigam

isso:

— "oh prouvera a Deus que o poder dos padres em Ma-
dri fosse tal que se admitisse esta emenda" (160).

* * *

Pode-se, portanto, afirmar, a vista das dificuldades de

vida da Colonia, que ela so se manteve em maos portuguesas

a custa de despesas imensas e de exitos diplomaticos na Eu-

(1G0) Invent&rio ilos Documcnlos rclativos no Unisil Organlzado por

l^duai-do de Caatro e Almeida. Volume VI, pag 402.
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ropa (o Tratado Provisional de 1681, o de Utrecht em 1715,

o de Paris em 1737).

Alem disso, em torno cresceu a populacao espanhola.

Fundou-se Montevideu e Maldonado, e na campanha da Va-

caria do Mar aumentou a gente contraria ao portugues.

Assim, com o correr do tempo aumentavam as suas dificul-

dades de vida. Mas essa condicional politica nao impres-

sionou Pombal. Me combate o Tratado de Madri sem ne-

nhuma razao logica. De visivel sabe-se, apenas, que deseja

manter Sacramento em maos dos Portugueses e as Missoes

em maos dos espanhois.

Para conseguir isso, aproveita a crise aberta em Madri,

em que de um lado esta o Rei Fernando VI e Jos6 Carvajal,

e do outro o jesuita confessor do Rei, padre Ravago, e o

Marques de La Ensenada, Ministro dos negocios estrangeiros.

Aproveita escrevendo a 8 de fevereiro de 1754 ao embaixador

portugues em Madri, recomendando o interesse:

"De secretissimamente meter-se ele (embaixa-

dor) de partido com o Marques de La Ensenada" o

qual, por informacoes chegadas a Lisboa, tern pro-

babilidades de desfazer o Tratado de 1750.

E se o embaixador proceder conforme as recomendacoes

tera desde logo a vantagem:

"De ficar com os vitoriosos a favor dos interesses

de Sua Majestade" (refere-se ao Rei de Portugal) e

podera "negociar alguma nova convencao declara-

toria mediante a qual fiquem os padres da Com-
panhia (de Jesus) com as aldeias da parte da mar-

gem oriental do Rio Uruguai" (os Sete Povos) ".

Mas o Ministro portugues em Madri nao consegue nada,

e o ano de 1754 se gasta sem resultados praticos:

— em Lisboa e Madri, Carvalho e Ensenada, tramam
contra o Tratado;

— e no Sul do Brasil os trabalhos de marcagao se acham
parados desde o incidente de Santa Tecla em 1753.
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No ano seguinte, 1755, em julho, Carvalho retoma o pro-

blema e da novas instrucoes ao Embaixador portugues em
Madri (161) porque agora parece existir a possibilidade

:

— "de se fazer urn novo Tratado" em que "as aldeias

(os Sete Povos) fiquem pertencendo ao dominio del

Rei Catolico (o Rei da Espanha) e a Colonia do Sa-

cramento ao dominio del Rei Fidelissimo" (162).

Entretanto, Carvalho nao se limita a usar o seu represen-

tante diplomatico credenciado em Madri. Usa tambem de

um espiao, Antonio Lobo da Gama, que, na sua atividade, se

alia a um jesuita.

Sobre a agao desse espiao ha uma carta publicada no

Volume LII dos Anais da Biblioteca Nacional. Por ela o

agente secreto informa a Pombal "que nao se tern apartado

em nada, daquelas seguras advertencias que S.E. o tern

advertido, praticando-as com o maior cuidado", e depois de

varias informacoes em que fala "no seu jesuita" (um de seus

informadores) termina dizendo a seu chefe "que sabe al-

guma coisa por intermedio de um oficial (espanhol) que es-

creve as cartas sigilosas", e tambem que sabe "estar o em-

baixador (portugues em Madri) em odio publfco com Ense-

hada (o Ministro espanhol) e Ensehada, declarado inimigo

seu".

Ensehada batia-se, igualmente, pela anulagao do Tratado

de 1750 e se e verdade que ja em 1752 (ano da carta de Lobo

(161) Paralelamente as instrugoes dadas ao embaixador portugues em Madri.

Carvalho escreve a Gomes Freire de Andrade, defendendo a mesma tese : posse
da Col6nia por Portugal, posse dos Sete Povos pela Espanha (Jaime Cortesao —
Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid, Parte I, Tomo II, pag. 409).

Ainda em Londres em 1741 como Ministro portuguSs — Carvalho se bate

junto a C6rte inglesa para que seja reconhecida (de acSrdo com o espirito de

Utrecht) como propriedade Iegitima de Portugal todo o territ6rio desde a Co-
lonia do Sacramento ao mar (J. Liicio de Azevedo — Jfovas Epanaforas, pag. 10).

(162) Anotemos aqui que em (ins de 1749, na Representae^o que Alexandre
de Gusmao apresentou ao Rei D. Jo&o V sobre os seus servigos, ele relembra
ao Rei que sobre a cessao da Colonia do Sacramento (orara ouvidos D. Luis da
Cunha (um expoente da diplomacla portugugsa de entao) e Gomes Freire de
Andrade. Ambos concordaram com a entrega da Colonia — ficando Portugal com
a costa de mar desde a b6ca do Prata (opiniao de D. Luis da Cunha) e com
a costa do mar desde o (orte de D. Miguel (opiniao de Gomes Freire). Jaime
Costesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid, Parte II, Tomo II,

pag. 85.
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da Gama a Carvalho) ele havia rompido relacoes com o em-
baixador portugues, era porque este nao seguia bem a orien-

tacao de Carvalho.

Alias, em Instrucao Reservada a Valdelirios (Demarcador
espanhol no Prata) e ao Governador de Buenos Aires — data

de abril de 1752 — o Ministro espanhol Jose de Carvajal diz

francamente "que tern fundadas noticias que a Corte de

Lisboa, mal aconseihada por um novo Ministro (refere-se a

Carvalho) pensa diferentemente sobre o nosso Tratado e tern

dado ordens para que nao se execute nada" (163).

Havia razao para essa desconfianca?

Parece-me que sim, pois as providencias para a execu?ao

do Tratado do Rio Grande do Sul se arrastam molemente.

Destarte

:

a) O Tratado e de janeiro de 1750 e as Instrucoes re-

guladoras para a sua execugao datam de janeiro de

1751, ou seja, exatamente um ano depois.

b) Em 1752, em fevereiro, e que se nomeiam os comis-

sarios Demarcadores do Tratado e so em outubro

desse mesmo ano e que se planta o primeiro marco
balkador da fronteira em Castilhos Grande.

c) Prosseguindo nos trabalhos de demarcacao, atinge-se

Santa Tecla na regiao de Bage, onde, em fins de

fevereiro de 1753, da-se o primeiro incidente com os

indios missioneiros. Trinta deles, sob a chefia de

Sepe Tiaraiu, opoem-se a marcha dos trabalhos de-

marcadores (164).

Diante disso — os Demarcadores se reunem (Gomes
Freire de Andrade e o Marques Valdelirios) na Una Martim

Garcia, em maio desse mesmo ano (1753), e ai resolvem:

— apelar para a diregao superior da Companhia de Jesus,

de modo a evitar a repeticao do fato de Santa Tecla;

— empregar as forcas de que dispoem na hipotese de

malograr o apelo.

(163) Anals da Blblioteva Naclonal, Volume LIII, pig. 140.

(164) "Que n3.o havia dlrelto para lhes tirarem aquelas terras (teria dito

o indlo Sepe) que Deus e S. Miguel Hies linham dado". Fernando Nobre —
As Fron'.elrats do Sul, pag. 5C.
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Nessa ocasiao, o Tratado entrava no seu 3° ano. Vem
os anos de 1754, o de 55, o de 58, o de 57 e so em maio de

1758 — ou sejam cinco anos depois — e que se reiniciam,

em Santa Tecla, os trabalhos de demarcacao. Durante esses

anos as tropas espanholas e portuguesas realizaram ridiculas

operacoes contra os indios:

— a primeira em marco de 1754 — desdobrada em duas

agoes: uraa agindo ao longo do Uruguai visa atingir

S. Borja (tern para chefe o Governador de Buenos

Aires D . Jose Adonaegui) ; outra agindo sobre o Rio-

Pardo visa atingir Santo Angelo.

Mas nada disso aconteceu. O Governador de Buenos

Aires, inimigo do Tratado, para na regiao de Salto Grande a

cerca de 350 km de seu objetivo (165) . Por seu turno, Gomes
Freire de Andrade, apos dois pequenos combates com indios

Missioneiros, nao ultrapassa a regiao do Jacui, onde assina,

com o chefe desses indios, um armisticio. Era 17 de novembro

de 1754.

Um ano e um mes depois dessa estranha suspensao de

armas — ou seja em janeiro de 1756 — os exercitos luso-caste-

lhanos retomam a ofensiva. Agora formam um grupamento
unico, forte, de 3.000 homens e agem, em conjunto, sobre

Santa Tecla. Resultado: 1.500 indios mortos (inclusive o

chefe principal, Sepe Tiaraiu) e ocupados os povos de Sao

Miguel, Sao Luis, Santo Angelo, Sao Borja e Sao Nicolau.

Mas ninguem explorou a vitoria. Ela se deu em maio de

1756, apos 4 meses de campanha, e so dois anos depois, exa-

tamente em maio de 1758, e que os trabalhos de demarcacao

sao retomados. Mas, isso so no papel, pois, apesar dos cinco

anos decorridos entre a suspensao (15 de janeiro de 1753)

e a retomada deles (maio de 1758) , as comissoes demarcadoras

ainda tinham duvidas sobre qual a principal nascente do

Ibicui. Novamente se adiam os trabalhos de balizamento, so

reiniciados em junho de 1759. Agora os anos perdidos —

(165) Em relat6rio prestado em tins de 1754 pelo Diretor-Geral da Secre-
taria de Estado dos Negocios Estrangeiros ao Minisiro Ricardo Wall, sabe-se

que a tropa de que dispunha o Demarcador espanhol no Sul do Brasll com-
punha-se de 593 homens "muilos deles Invalidos e todos nus e mal pagos" —
Anais da Blbllotecn 3acIonal, Volume LI), pag. 37.
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nas conferencias, na correspondencia oficial e nos pequenos

combates com pobres indios desarmados — atingiam a casa

dos seis.

Essa e, porem, a historia da chamada Primeira Partida.

A segunda, que deveria operar entre a Foz do Ibicui e Salto

Grande do Parana, so se reuniu em Sao Xavier a 8 de ja-

neiro de 1759 (nove anos depois de assinado o Tratado).

A terceira, que operava entre o Rio Parana e a foz do

Jauru teve ordem, em 1755, de suspender os trabalhos.

De tudo isso, pode-se concluir:

— que a unica resistencia de vulto oposta pelos indios

Missioneiros foi vencida em 4 meses;

— que entre a primeira resistencia executada por um
grupo de 30 indios (fins de fevereiro de 1753) e a

segunda (ataque a Gomes Freire em Rio Pardo) me-
deia um ano (marco de 1754)

;

— que entre esta ultima e a operacao final, que dura

4 meses, se escoam nada menos de 11 meses.

E, assim, que todos os retardos levados a execucao do Tra-

tado:

— a suspensao dos trabalhos da 3a comissao em 1755;

— a demora do inicio dos trabalhos da segunda — que

so se reune em 1759;

— a lentidao com que operou a Primeira Partida, sus-

pendendo os seus trabalhos em 1753 e sd os retomando

em 1759, revelam ma vontade e sao indicios veementes

de que pairava sobre o Tratado um espirito sabotador.

Para compreender isso, temos de considerar que os

mais categorizados defensores dele: O Rei Fernando VI, a

sua mulher, a Rainha D. Maria Barbara, Alexandre de

Gusmao (166) e Jose Carvajal e Lancastre nao permitem

(166) No "discurso" dirigido ao Rei em defesa do Tratado de Madri, Ale-

xandre de Gusmao informa que a Espanha sabla bem que havia "grandes somas
de prata que se extraviam de seus dominios pela Colonia do Sacramento". E,

ainda, que a C6rte de Madri fez publico haver colocado em Lisboa "emissarios seus

para tomar notlcia dos espanh6is que iam nas frotas portuguesas" para o Brasil,

de modo a poder fazer um balanco "dos cabedais que levavam". S6 isto mostra

quanta interessava a Espanha acabar com a posse portuguSsa no Prata e quanto, em
consoqUencia, a Colonia era motivo de lutas entre as duas coroas.
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Pombal agir desembaragadamente. Impoe-se, portanto, ga-

nhar tempo, contemporizar, explorar ao maximo todo o pre-

texto que dilate a execucao do Tratado, e esperar, paralela-

mente, que a morte desses defensores abra, afinal, o caminho.

Se enumerarmos as datas dessas mortes passamos a en-

tender melhor as razoes profundas que explicam aquelas

dilatagoes, aquele agir sem pressa, aquele desejo de nao rea-

lizar nada, que se nota nos trabalhos das Comissoes, na luta

contra os indios, e na propria agao dos Demarcadores.

Assim

:

1753 — 31 de dezembro, falece Alexandre de Gusmao;

1754 — em abril, falece o Ministro aspanhol Jose Car-

vajal;

1758 — fins de agosto, falece D. Maria Barbara, irma

de D. Jose e mulher de Fernando VI;

1759 — em agosto, falece Fernando VI.

Relembremos agora que Carvalho comeca a atuar clara-

mente contra o Tratado desde 1754 (Instrugoes enviadas ao

Embaixador portugues em Madri para se aliar ao Marques

de Ensenada, inimigo do Tratado) e que, a partir de 1755,

em correspondencia com aquele Embaixador e com Gomes
Freire de Andrade, fala claramente contra ele.

Lembremo-nos tambem de que o Tratado foi, pratica-

mente, suspenso a partir de 1758 e que, em 59, teve na Es-

panha com Carlos III o seu maior inimigo. E, sendo assim,

nao foi dificil a Pombal dar-lhe o golpe de misericordia pelo

Tratado d'El Pardo.

Todavia vale apenas assinalar que Pombal apresentou,

nessa longa questao, duas frentes. Para o representante

portugues em Madri ele defende a tese de que a origem da

crise nas demarcagoes do Sul do Brasil deve-se atribuir a in-

fluencia nefasta dos padres jesuitas porque — diz ele em carta

ao Conde de Unhao, Ministro em Madrid "para a solugao do

problema nao basta a morte e a extingao dos indios e a

ruina das povoagoes por eles habitadas".

t, preciso mais. £ preciso ir "as raizes (da propria

crise) que e a influencia que os padres da Companhia de
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Jesus tern nessa Corte (Madri) e nesta" (Lisboa). Influ-

encia que se verifica "nos confessionarios do Pago e no ma-
nejo dos negocics de que sao encarregados" e que acaba fa-

zendo "com que os vassalos de todos os estados das duas

monarquias, dependentes e temerosos" sejam incapazes "de

opinar ou executar coisa de que possa seguir desprazer aos

tais padres".

Ao lado disso Pombal chama a atencao do representante

portugues para o fato de que "a imensa riqueza que (os

jesuitas) tern acumulado com o grossissimo comercio" que

executam nos dominios das duas monarquias permite a eles

uma grande forga politica junto a propria Curia.

Dai o perigo que eles representam quando se batem para

se fazerem "senhores na America dos dominios de Espanha

e Portugal por meio de uma Republica que tern centro na
Provincia do Paraguai (167).

Como vemos, as dificulades da execucao do Tratado cabe,

segundo Pombal, aos Jesuitas.

Sao eles os destruidores da obra de paz das duas coroas e,

por isso, e contra eles que deve o Ministro portugues alertar

o Governo espanhol.

Essa e a frente que Pombal volta para a Espanha. Frente

que exige cara cinica, que pede hipocrisia, que leva a desfa-

catez de recomendar, ao representante portugues em Madri,

que desfaga qualquer duvida que haja sobre a sinceridade

do governo de Lisboa na execugao do Tratado, afirmando "que

certamente nao quer El Rei nosso Senhor (D. Jose) que se

desfaca" (o Tratado).

Quern quer "sao os padres jesuitas; o Marques de Val-

delirios (o Demarcador espanhol no Sul) e o Governador de

Buenos Aires (168).

Esta carta e de 27 de junho de 1755. Dois dias depois,

em outis., Pombal volta a mesma tese: ninguem, em Por-

tugal, pensa em anular o Tratado.

(lfi'r Cortesfto — Alexandre de Grtismao e o Tratado de Madri,

Parte CV, Tomo II, Documento XLII.

(168) Jaime Cortesio — Alexandre de Gnsraao e o Tratado de Madri,

Parte IV, Tomo II, Documento XLV.
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fiste 6 combatido pelos jesuitas e todas as dificuldades

havidas nas demarcates devem ser atribuidas a eles porque

"o poder dos padres da Companhia de Jesus era a causa das

estranhas desordens com que se pretendia invalidar o Tra-

tado de Limites".

E desde que isso era verdade pura "cabia ao Rei espanhol

vingar e remover aqueles atentados" (169).

Como vemos, a tese aparece em duas cartas consecutivas

dando a impressao que urge o Ministro portugues em Madri

convencer o governo espanhol da realidade dos fatos.

Mas Pombal nao ficou nelas, pois nesse mesmo dia (27

de junho de 1755) em que envia a segunda carta ao Conde

de Unhao, remete uma terceira. E insiste na mesma tecla:

"Que nada se adiantara para a execucao do

Tratado de Limites apenas em debelar os indios",

pois o que se impoe "e remover os padres que os ti-

ranizam".

E alem dessa diferenca entre a responsabilidade dos

indios e a dos padres deve o representante portugues, em
Madri, convencer o Governo espanhol que ha, no Tratado de

1750, duas coisas distintas:

— primeira: "a demarcacao dos limites";

— segunda: "as reciprocas cessoes da Praca da Co-

lonia pelas aldeias que os padres disputam e nao
querem permitir que nelas entrem os Portugueses".

E desde que ha essa distincao e possivel fazer-se urn

novo Tratado em que "se estipule, por algumas razoes, que a

experiencia cobriu, nao tenha por ora efeito o Tratado de

1750" de modo que "as aldeias (dos indios) fiquem perten-

cendo ao dominio de El Rei Catolico e a Colonia (do Sacra-

mento) ao dominio de El Rei Fidelissimo (D. Jos6).

E termina essa carta, ao representante portugues em
Madri, lembrando que se especifique, nesse futuro Tratado,

ser "inadmissivel a presenca de navio algum estrangeiro nos

(169) Jaime OorttsAo — Alexaudie <1e fiasmfto e o Trnlado de Madrid,

Parte IV, Tomo II, Documenlo XLVI,
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portos do Rio da Prata para fazer neles comercio de qualquer

qualidade que seja".

A sugestao esclarece bem o seu desejo mercantil em tdrno

da Colonia.

Aquele porto colocado no Prata como uma porta ao con-

trabando, como lucro facil para o Erario Real, como o ma-
nancial do dinheiro que ele precisa para as financas arre-

bentadas de seu governo.

Mas para que o governo espanhol nao se escandalize

pela insistencia com que ele se bate pela posse de Colonia,

convem que o representante portugues convenca o governo

espanhol "que Sua Majestade Catolica ficara possuidora de

um vasto e opulento pais (as missoes jesuiticas) povoado de

muitos vassalos e muito maior que a Colonia".

E o momento da posse de tal pais e o mais propicio pois

o Rei da Espanha podera "aproveitar a presenca das tropas

que comanda Gomes Freire de Andrade para conquistar

aquele grande reino" (170).

Esta e a frente que Pombal volta para a Espanha.

file nao e contra o Tratado. file nao cria nenhuma difi-

culdade a execucao do Tratado. Sao os jesuitas os grandes

responsaveis pela crise nos trabalhos demarcadores.

Por isso se impSe abate-los no seu prestigio, quer na Es-

panha quer em Portugal.

Por fim, o Tratado de 1750 possui duas coisas distintas

— a linha demarcadora das soberanias espanhola e portu-

guesa e a cessao de Colonia pelos Sete Povos.

Mas a Espanha s6 tera vantagens em ficar com os Sete

Povos e Portugal com a Colonia.

Logo os dois interesses se encontram e a harmonia dos

dois paises se estabelece.

Visivelmente o imediatismo da politica pombalina 6 o

dinheiro. A Colonia foi sempre uma fonte de dificuldades

(170) Jaime CortesJo — Alexandre de Gusinfto e o Tratado de Madrid,

Tarle IV, Tomo II, Documento XLVII.
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de toda a ordem a paz entre Espanha e Portugal; uma causa

de lutas contmuas entre os dois paises; uma area excentrica

a economia do Brasil.

Por isso, na concepcao superior de Alexandre de Gusmao
o Tratado se apoia em bases politicas perenes:

— o uti possidetis;

— o Prata eminentemente espanhol e o Amazonas emi-

nentemente portugues;

— a navegagao comum nos rios em que uma margem
seja portuguesa e outra espanhola.

E isso nao impressiona Pombal. Ele precisa de dinheiro

e havemos de ver, no capitulo proprio, como esse precisar

modelou a sua administragao.

Vejamos agora como Pombal aparece em face do demar-

cador portugues no Sul do Brasil — o General Gomes Freire

de Andrade.

Agora ele nao precisa de subterfugios, de engodos. Pode
pensar alto e dizer que em seu parecer impunha-se que:

"Sua Majestade fizesse diligencia com a sua

irma e cunhado (a Rainha e o Rei de Espanha) para

que se acabasse esta conquista (a dos Sete Povos

das Missoes) e que cada um ficasse com o que possuia

visto ter-se conseguido o fim mais essencial no Tra-

tado que era a demarcacao" (171).

Gomes Freire de Andrade responde a Pombal concor-

dando com um novo Tratado mas sugerindo substituir a

Colonia do Sacramento por Maldonado porque diz ele: "eu

prefiro o dominio (pelos Portugueses) do porto de Maldo-

(171) Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid,

Parte IV, Tomo II, Documento CIX.

a
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a Colonia e ganhavam as Missoes) tendo em vista que "este

porto (Maldonado) e na boca do Rio da Prata; com anco-

radouro excelente e dificil de ser atacada a sua fortaleza por

mar e por terra".

Por fim, porque possui vantagens suplementares, "o co-

mercio se podia aumentar e poderao dar-se as fazendas aos

contrabandistas de mar e terra com igual lucro ao da Colonia

e com menos risco" (172).

Este final deixa claro que Gomes Freire compreendeu o

desejo de Pombal: possuir no Prata uma porta para o con-

trabando; para aquele comercio clandestine que lhe assegu-

rara os recursos que precisa para salvar a sua desgracada

situacao financeira.

Mas apesar de toda essa sistematica campanha contra o

Tratado — Pombal encontrou sempre resistencia da parte do

Governo de Madri.

E isso esta claro no documento em que Ricardo Wall,

Ministro do Exterior, informa ao representante espanhol em
Lisboa sobre a expedigao enviada ao Prata sob o comando de

Pedro Ceballos. Ele leva 1.000 homens; tern ordem de con-

vocar as Milicias, os cabildos das cidades e todos os vassalos

do Rei da Espanha a fim de que concorram "para a execugao

do Tratado sem a menor alteracao de seus artigos" e de modo
que se possa saber exatamente "quern sao os verdadeiros au-

tores da resistencia e que hao incorrido na desgraca de Sua
Majestade".

E termina a comunicagao dizendo: "participo a V. Exa.,

de ordem d'El Rei para que comunique a essa Corte (a Corte

portuguesa) e repita a S. Majestade Fidelissima (D. Jose)

"que el Rei permanece e permanecera, no animo firme de

que se execute o Tratado" (de 1750) (173).

(172) Jaime Cortcsao — Alexandre de Gnsni3o e o Tratado de Madri,

Parte IV, Tomo II, Documento CXIII.

(173) Jaime Cortesao — Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madri,

Parte IV, Tomo II, Documento LXII



Em sintese:

— a resistencia que Carvalho fez ao Tratado de Comercio

com a Espanha;

— as dificuldades que criou a execugao do Tratado de

1750, emendando as Instrugoes redigidas por Gusmao
e transformando-as em outros 5 tratados suplemen-

tares;

— a manutengao custosa de um agente secreto em Ma-
dri para acompanhar, a margem do embaixador por-

tugues, a marcha da sua agao destruidora do Tratado;

— as instrugoes reservadas dadas ao Embaixador por-

tugues naquela capital para se aliar a Ensenada e ao

padre jesuita confessor do Rei — inimigos conhecidos

do Tratado;

— as cartas que escreveu a Gomes Freire criticando o

Tratado, criticando os seus assinantes e expondo,

francamente, o seu interesse na conservagao da Co-

lonia do Sacramento, vem nos mostrar que:

a) a oposigao dos indios missioneiros aos trabalhos da

demarcagao no Sul do Brasil;

b) a impugnagao violenta feita pelos padres jesuitas

espanhois das Missoes e dos Bispos e Governadores

que se aliaram a eles;

c) e, por fim, a demora da designagao dos Demarcadores

da segao Amazonica (174) foram fatos que serviram

a Pombal, que vieram ao encontro de seu objetivo

politico, que lhe deram tempo para, afinal, anular,

em 1761, por tres simples artigos do Tratado de El

Pardo, a obra de seu inimigo Alexandre de Gusmao.

Conseqiientemente

:

— a oposigao pura e simples de Carvalho ao Tratado de

1750;

(174) A carta r£gia nomeando Mendonga Furtado, Demarcador no Norte

C datada de 30 de abril de 1753 (mats de 3 anos depois de assinado o Tratado)

e D. Jose Uturriague, comissario espanhol, nunca chegou a Mariua, onde deverlam

se encontrar as duas ComlssOes.



— a sua incompreensao das dificuldades insuperaveis de

manter a Colonia do Sacramento apos a fundagao de

Montevideu e Maldonado pelos espanhois; em seguida

ao aumento da gente deles na campanha uruguaia

e a presenca de combatente guarani nas suas proxi-

midades e sempre pronto a reforgar os elementos ini-

migos de Buenos Aires;

— e o aproveitamento que ele fez da oposigao dos je-

suitas espanhois e de seus indios (oposigao que deve

ter estimado, mas que por ma fe condenou feroz-

mente quando quis argumentos contra a Companhia
de Jesus) provam, exuberantemente, quanto Pombal
desserviu o Brasil nesse capitulo.

O Brasil que necessitava homologar, juridicamente, as

conquistas de seus bandeirantes e que so o Tratado de Ale-

xandre de Gusmao tornava viavel.

O fato e que em 1761 — pelo Tratado d'El Pardo, obra

de Sebastiao de Carvalho — o Brasil volta a situagao inde-

cisa anterior. A Colonia do Sacramento permanece em maos
portuguesas e os Sete Povos das Missoes em maos espanholas.

Destruia-se, em tres artigos, o Tratado de Gusmao.

Nao se acrescentava nada; nem uma ideia nova; nem
uma concepgao politica; nem uma linha que fixasse as bases

das definigoes dos dominios das duas monarquias. Os re-

sultados dessa obra vazia e inocua foram as lutas que a

guerra do Pacto de Familia em 1763 provocaram no Prata:

um novo ataque a Colonia do Sacramento e a invasao do Rio

Grande.

Tivessem Portugal e Espanha fixado os limites pelo Tra-

tado de Madri e estabelecido relagoes economicas pelo de

Comercio, que Gusmao projetara como complemento ao pri-

meiro, e por certo outra teria sido a seqiiencia dos fastos do

Prata.

Afinal, como previa Alexandre de Gusmao, a Colonia do

Sacramento ficou, pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777)

em maos espanholas, e os Sete Povos das Missoes, apos 1801,

em maos dos Portugueses. Ficaram porque, na realidade,



isso estava na essencia das coisas economicas, sociais e po-

liticas, que na fronteira Sul colocavam, frente a frente, o

espanhol e o portugues, e isso prova, diz Jaime Cortesao,

"a inferioridade de Pombal como estadista e diplomata

quando comparado a Alexandre de Gusmao". Um e o autor,

o inspirador, o construtor do Tratado de Madrid, que delimita

o Brasil e que serviu de base ao de Santo Ildefonso, de 1777;

o outro, do Tratado de El Pardo — curto, de tres artigos

e onde so aparece:

a) pelo art. 1°, a anuiagao do Tratado de 1750 e todos

os acordos e atos dele derivados;

b) pelo art. 2°, a ordem para cessar os trabalhos da

demarcacao e repor as coisas no estado anterior;

c) e enfim, pelo 3°, a fixacao do prazo de um mes para

a troca de retificagoes.

Essa simples anula^ao bastava a Carvalho, pois, ainda

em 1763, pelo art. 2° do Tratado de Paz de Paris (assinado

entre Portugal e Espanha apos a guerra chamada do Pacto

de Famllia) renova-se o Tratado de El Pardo. Em outras

palavras: mantinha-se, tout court, a destruicao da obra de

Gusmao.

]£ o momento de concluir e afirmar que em toda a opo-

sicao ao Tratado, o jesuita portugues esteve ausente. Nao
tomou parte nela e nem sequer opinou a respeito.

O jesuita espanhol Sim. O jesuita que participava das

Reducoes (as do Vale do Uruguai e Parana) que eram regu-

iadas por leis espanholas e fiscalizadas pelo Governo de Ma-
dri, e, por isso, onde so podia penetrar pequena percen-

tagem (25%) de padres nao espanhois oriundos da Italia,

de Flandres e da Austria, e tambem onde seria dificil o padre

jesuita portugues encontrar ambiente.
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£ pois verdade:

— que a politica do jesuita espanhol servia ao Governo

de Madri;

— e que durante mais de 100 anos os indios dos trinta

povos combateram, chefiados por padres jesuitas, pela

coroa espanhola.

Mas e verdade, tambem, que a exigencia contida no Tra-

tado de Madri tocava esse jesuita como patriota e como
homem.

O patriota que defendia a Espanha, que via em Portugal

um eterno inimigo, que se sentia, naquela hora, antes de

tudo, sudito espanhol (175), e o homem que nao podia aban-

donar os seus companheiros de vida, os seus pupilos, os seus

amigos indios.

Mas Carvalho, que explorou, em seu beneficio, a reacao

dos indios, procurou nao distinguir nela o que era culpa in-

dividual de padres espanhois e o que era culpa da Companhia.

Envolveu manhosamente tudo no mesmo ressentimento e

no mesmo odio, e somou, aos agravos que sofrera dos je-

suitas Portugueses na questao da Companhia de Comercio

do Para, aqueles que nasceram da Guerra Guaranitica.

(175) O caso do jesuita espanhol Samuel Fritz na Amazdnia 6 muito elu-

cidative file Iuta, durante anos, contra as autoridades portuguSsas de Belem, de

fendendo as MlssSes que havla organizado no Solimdes e tomando, como argumento

principal, o dominio pacifico da Espanha sobre aquelas terras. Dominlo que file

admitla existente desde o Tratado de Tordesllhas. Enflm, 61e se (az prlmelro

espanhol e nesse carater luta longos anos para que nenhum padre portuguSs —
mesmo Jesuita — se apodere das Miss5es que os jesuitas espanhftis fundaram com

ele. E alitude igual (agora em beneficio de Portugal) tern o jesuita portugues

Dlogo Soares (um dos matematicos que foram envlados ao Brasil por D. Joao V
com o flm de preparar as bases cartograficas do Tratado de 1750) quando em

carta escrita ao Rei, da Col6nia do Sacramento, o alerta contra o perigo que

representam os caminhos que ligam o Rio Grande a S. Paulo, pols "sao portas

abertas para a Espanha e os padres das MissSes poderein chegar as Mlnas"

(Invenliulu dos Documentor relatlvos bo Brasil, exlstentes no Arqnlro de Ma-

rtaha e ollrumar — organizado por Eduardo dp Castro e Almeida, Vol. VI, pag. 136).



A marcha para Oeste

Vimos que a oposicao feita pelos jesiritas a criacao da

Companhia de Comercio do Para juntou-se a Guerra Guarani-

tica para criar em Pombal grandes ressentimentos contra

esses religiosos. Mas a essas duas causas somou-se uma ter-

ceira: as dificuldades que os jesuitas teriam criado no Araa-

zonas a Mendonca Furtado (irmao de Pombal) na sua acao

como Demarcador do Tratado de 1750, e as perturbagoes

que os seus privilegios politicos e economicos criavam a admi-

nistracao da Amazonia.

O assunto e vasto. Envolve antecedentes complexos e

exige, para sua clareza, que se estude a acao do jesuita

naquela regiao como missionario e a luta que contra ele

mantiveram os colonos. Luta que criou um ambiente hostil

ao inaciano no meio da sociedade local e at6 entre membros
da Igreja. Por isso, ali, o jesuita nao enfrentou apenas Se-

bastiao de Carvalho; enfrentou o colono, a Igreja secular e

as outras ordens missioneiras. Estava, pois, cercado de ele-

mentos adversos a sua acao e a sua estabilidade no Amazonas.

A partir da viagem de Pedro Teixeira comecam as pene-

trances de sertanistas no interior do vale Amazonico.

O fim e duplo: buscar a "droga do sertao" (o cacau, a

salsaparrilha, a canela, as raizes aromaticas) e aprisionar

indios. fistes sao a droga viva daquele mundo; a mercadoria

que encontra em Belem um preco compensador.

Por isso, a legislacao que defende esse indio, e que so

consente o seu cativeiro — quando apresado em "guerra

justa", isto e, nas lutas em que ele e o atacante — ou quando
ele se encontra prisioneiro de tribo que atacou, e normalmente
burlada. Atacam-se as aldeias dos indios e sempre se trans-

forma esse ataque em guerra justa, em acao defensiva. Por

fim, burla-se essa legislacao que limita a escravidao do indio

a dez anos, fazendo-o escravo perpetuo.



Eis ai o primeiro motivo de desarmonia entre o jesuita

que chega a Amazonia e ao Maranhao, preocupado com a ca-

tequese, e o colono branco.

O primeiro nao aceita a burla da lei e se faz, por es-

pirito de humanidade e mesmo de necessidade de prestigio

janto ao indio que quer reduzir, o defensor nato dele, o de-

fensor que poe a nu o crime de resgate e cria a bolsa do es-

cravista e a estabilidade economica da gente de Belem (que

repousa no braco gratuito do indio) todas as dificuldades.

Desses jesuitas, destaca-se Vieira. Destaca-se pelas quei-

xas que faz ao Rei; pela veemencia dos ataques contra os

colonos e as autoridades que estao no negocio da escravidao;

por propor que o "governo dos indios" fosse entregue a uma
unica congregacao religiosa. E o Rei, acedendo a Vieira,

em Lei de 1655 cria, para a Companhia de Jesus, o privilegio

desse Governo (176) e, em conseqiiencia, desperta, na terra

amazonica:

— entre as autoridades estatais que se viram limitadas

no seu comercio escravista;

— entre os colonos das Tropas de Resgate e os que pre-

cisavam do bravo escravo;

— e os padres das outras congregacoes (das Merces, Car-

melitas) o mais profundo odio. 6dio que era a soma:

— do despeito da autoridade estatal, que perdia prerro-

gativas funcionais e se via, por isso, diminuida em
sua influencia politica;

(17(5) Por essa lei:

— concordava-se com o cativeiro dos Indios quando em guerra Justa autorl-

«ada pelo Rei, ou, pelo resgate, quando o comandante da tropa tosse indicado

pelos Jesuitas e em Gpocas que 6stes llxassem

;

— entregava-se a admlnistraeao das aldeias dos Indios aos chetes principals

delas e se dava, aos jesuitas, a superintendence dessa administragao.

Assim, ja em 1657, ou sejam dols anos depois, ja podlam os jesuitas:

— criar a Missao dos Tarumas em pleno Rio Negro;

— "descer" inumeros indios (cGrca de GOO) que foram dlstribuidos pelas

aldeias da Companhia, nas proximldades de Belem, e "medlante forma-

lidades legais" a moradores da cidade.

Nessa fpoca, os Jesuitas na AmazOnia possuiam 6 aldeias de indios mansos
nas vizinhangas de Belem; 7 no Rio Tocantlns e 28 no Amazonas (J. Liiclo

Aaevedo — Os Jesoilas no Giao-Para, pay. 64).
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— do ressentimento do colono, prejudicado fundamental-

mente em sua vida economica, quer como preador de

indios quer como empregador deles;

— do ciume pequenino, ativo e feroz das ordens reli-

giosas, que ficaram em piano secundario nos trabalhos

de catequese (177).

E assim criava-se na Amazonia e no Maranhao, cem anos

antes do Governo de Sebastiao de Carvalho e da chegada

a Belem de seu irmao Mendonca Furtado, um clima hostil

ao jesuita. Tao hostil que ja em 1661, ou sejam seis anos

apos a lei de D. Joao IV, as populagoes de Belem e S. Luis

expulsavam dessas cidades (com o beneplacito das autoridades

e das outras ordens religiosas) a Companhia de Jesus.

A partir dai recomegam as entradas de caga ao indio na
Amazonia. A primeira em 1653, a segunda ainda nesse ano;

a terceira em 1669, com a fundagao de Manaus. Muito mais

tarde, em 1693 e no ano seguinte em 1694, 6 que se consente,

em carta regia, outra vez, a acao dos religiosos.

Agao distribuida por todas as ordens que operavam na
Amazonia e nao apenas a dos jesuitas. Por isso, divide-se a

Capitania em areas privativas para a catequese: aos jesuitas

a regiao sul do Rio Amazonas, aos Mercedarios a regiao do

Rio Urubu, aos Carmelitas o Rio Negro.

Mas ja nos comecos do seculo XVIII, em 1710, os Car-

melitas estendem a sua acao ao Solimoes, tomando a seu

cargo as missoes deixadas pelos padres espanhois. Em 1725

essa agao atinge o Rio Branco. Paralelamente os jesuitas,

em 1752, fundam, no Solimoes, proximo a embocadura do

Javari, uma nova missao. Por outro lado agiam os serta-

nistas. Exploram o Madeira e estabelecem comunicagoes com
Mato Grosso; sobem o Negro, o Branco, o Solimoes; atingem

(177) Em carta ao Rei, Vleira dlzia em 1655 : "Temos contra n6s o povo, as
religiOes, os donatarlos das Capitanlas e lgualmente todos que, neste Estado, a&o
Interessados no sangue e suor dos lndios". (J. Liiclo de Azevedo — Os Jesullas

no Grao-Pari, pag. 67).
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o Napo e destroem aldeias de indios; aprisionam inumeros
deles, e criam, pela presenca, pela atividade e pelo comercio

da droga, a soberania portuguesa naquelas paragens.

Cada macaco em seu galho

Pode-se- dizer que, subindo ao poder, Sebastiao de Car-

valho nao tinha contra os jesuitas animosidades visiveis. A
prova sao as instrucoes que deu ao irmao Francisco Xavier

de Mendonca, em que diz:

— que o problema capital do governo do Para e a con-

quista e liberdade dos indios;

— que apesar das leis de 1680, de 1688, 1747 e 1748,

tem-se mantido a escravidao deles;

— que por "nenhum pretexto ou principio" os indios

devem ser escravizados.

Nelas se aceita a tese jesuita da liberdade dos indios; do

interesse em protege-los contra o colono branco e de educa-los

para a civiiizagao. Alem disso, essas instrucoes admitem a

necessidade da concentracao deles em povoacoes, como meio
mais pratico de realizar aquela defesa. Entao, ate ai, nada
havia de contrario a tese defendida pelos inacianos desde o

tempo de Vieira. Mas a integracao do indio a civilizagao

exigia que esse indio, embora aldeado:

— aprendesse o portugues;

— vivesse em contacto com a autoridade estatal;

— pudesse, com facilidade, casar com o branco;

— e se misturasse no trabalho remunerado a comunidade

do colono.

Sendo assim, forcoso era retirar ao religioso (o jesuita,

como o das Merces, etc.) o poder temporal. Poder que ele

mantinha havia mais de seculo e constituia a forca politica

de seus privilegios.

evidente que no ponto de vista do Brasil, da formacao

de uma sociedade mais homogenea, do caldeamento das

etnias formadoras de nosso povo — o isolamento do indio,

nas reducoes, era pernicioso. £ evidente tambem o direito de



o Estado Portugues impedir a existencia, em seu territorio

nacional, de suditos (e os indios o eram) a margem de seu

controle e de suas leis.

Mas essas Instrucoes vao mais longe:

— autorizam os colonos da Amazonia a se servirem de

escravos negros;

— e anuncia a vinda de colonos brancos de Portugal e

das ilhas como meio de aumentar os bracos livres no

Para.

Na realidade, essas Instrucoes nao foram inspiradas con-

tra os jesuitas. Primeiro, porque atingiam a todos os reli-

giosos, depois, porque nelas ha uma recomendacao que exclui

qualquer suspeita. £ a recomendacao de:

— organizar aldeias de indios na regiao do Cabo Norte;

— entregando-as, de preferencia, a diregao dos padres

da Companhia de Jesus que sao, dizem elas, "os que

tratam os indios com mais caridade".

£ facil concluir, portanto, que, ate maio de 1751, data

em que foram redigidas as Instrucoes para o Governo de

Mendonca Furtado no Para, Sebastiao de Carvalho ainda

vivia em paz com os jesuitas.

Mas junto a essas Instrugoes Publicas, existem duas se-

cretas. Nelas:

a) regulam-se as terras das Missoes. Terras que se

acham "contra a forma da disposicao da lei do

Reino" e, por isso, o Rei "podera dispor das mesmas
em execugao das ditas leis";

b) se autorizam os governadores "a visitar essas terras,

por si ou por outrem "sem embargo de qualquer

Privilegio, Ordem ou Resolucao em contrario".

Por fim, as Instrucoes Secretas limitam a acao do padre

ao campo espiritual, porque se sabe "que ha excessivo poder

(espiritual e temporal) dos eclesiasticos nas aldeias".

Dai o interesse que ha do Governador do Para em se

informar disso e saber do Bispo se "nao seria mais conve-

niente ficarem os Eclesiasticos somente com o dominio es-

piritual".



Como vemos — as Missoes:

— com a posse de largas faixas de terras;

— com o isolamento do indio do contacto com o resto da
populacao;

— e fora completamente da agao do Estado, comecam
a perder autonomia, a se subordinar a autoridade

real, a se transmutarem como institutos de agao po-

litica.

Mudava-se assim "a Ordem Juridica existente" (178) e

se caminhava para suprimir o "Regime das Missoes" (178).

Mas essa ordem juridica ja beirava, para os jesuitas, a se-

culo e meio; ja se cristalizara nos costumes; ja constituia

um conceito de direito para eles. Nao foi sem relutancia,

sem rebeidia e sem protestos, que os jesuitas cederam. Dai,

queixas, intrigas e hostilidades entre eles e as autoridades

encarregadas da execucao das Instrucoes na Amazonia, e eles

e Sebastiao de Carvalho, o senhor do Estado Portugues.

Ai dos vencidos

Nao e possivel ler a historia da conquista da Amazonia
sem ter do do indio e sem sentir que a ocupacao da terra e

sua incorporacao a comunidade brasileira se fez a preco do

capital chamado sangue do indio, dor do indio e lagrima do

indio. Nesse espetaculo, de barbarie e de crueza sanguinaria,

participaram nomes destacados da conquista, como Pedro

Teixeira e Maciel Parente.

Basta lembrar o que foi a reacao deste ultimo contra os

indios confederados que sitiam Belem — em que, segundo

croniscas da epoca, tiveram os indios cerca de 500 mil vitimas.

Naturalmente essa cifra e exagerada, mas e impossivel deixar

de descobrir nela o indice de uma terrivel mortandade entre

os indigenas.

Depois, lembremo-nos do que aconteceu em 1664, no Rio

Urubu, em que um ataque dos colonos brancos contra os

(178) Seraflm Lelte — HlstArta da Corapanhla de Jesns, Tomo VII, Llvro IV,

pig. 339.



Indios tern para resultado 700 mortos, 400 prisioneiros e a

destruigao pelo fogo de 300 aldeias.

Outro exemplo e encontrado mais tarde, em 1719, na

campanha contra os indios Torazes — que dominavam o baixo

Madeira e que terrnina, praticamente, com a extingao da

tribo (179).

Junte-se, por fim, os castigos correntes:

— amarrar a vitima a boca da pega e dispara-la;

— esquarteja-la com o auxilio de 4 embarcagoes que, a

guisa de 4 cavalos, a puxam por 4 lados;

— entregar prisioneiros a sanha de tribos inimigas.

E assista-se o transporte dos indios escravos — amarra-

dos nas canoas, ao sol e a chuva, morrendo em grande nume-
ro e colocados, antes de embarcar, meses e meses, em currais,

e se concluira que o "ama ao proximo como a ti mesmo" da-

queles cristaos brancos era maxima que nao havia descido ao

coragao.

Que fez o jesuita diante de tudo isso?

Todos sabem. Concorreu para cobrir esses crimes com a

roupeta de representante de Deus. Concorreu, porque aceitou,

sem repugnancia, o papel de arbitro nas Tropas de Resgate;

de juiz que separava os indios em escravos legitimos e ile-

gitimos; de autoridade que homologava, pela sua presenga

e silencio, as crueldades que esses desgragados sofriam, no
transporte da zona de coleta ate Belem. Por isso, J. Lucio

de Azevedo observa "que ninguem jamais livrara os jesuitas

da pecha de haverem diretamente concorrido para a des-

truigao do indio que pretendiam salvar" (180).

Foi enorme o numero desses infelizes que "desciam" como
"escravos legitimos" com o consentimento do jesuita, o qual

parecia acreditar que retirando o indio da selva concorria

para a salvagao da sua alma. Ai esta Vieira em carta de-

clarando "que quanto mais larga for a porta dos cativeiros

(179) J. Lilclo de Azevedo — Os Jesuitas no Grito-FarA, pag. 222.

(180) Em carta de 1655, disse Vieira: "por mais que sejam os escravos

due se tazem, mais sao eeropre os que morrem".
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licitos, tantos mais escravos entrariam na igreja e se poriam

a caminho da salvacao".

Se isso fosse verdade, poderiamos afirmar que as portas

do ceu receberam em 1655 — 1800; em 1657 — 600; em
1658 — 700; em 1659 — 300; em 1660 — 300. Enfim, entre

1726 a 1732 — seis anos, nada menos de 3.370.

Adicione-se os que morriam no transporte e leve-se em
conta a precariedade da estatistica, e se tera uma ideia da
devastagao feita na populagao indigena do Amazonas pelas

Tropas de Resgate, com o consentimento do jesuita.

Mas o jesuita nao concorreu apenas para a escravizagao

do indio. Foi tambem grande senhor de escravos negros

tao grande que na Bahia um padre jesuita, em carta ao seu

Geral, escandalizava-se do numero de escravos indios e negros

que possuia a Companhia.

E nesse escandalo dizia ele:

"a multidao de escravos que tern a Companhia
de Jesus nesta Provincia e coisa que de maneira ne-

nhuma posso tragar. So negros eram em numero de

70 e quanto aos indios e tao grande o numero que a

mim me enfada" (181).

Outro jesuita, o padre Baltazar Barreira, informava, em
carta, haver montado pela Companhia de Jesus uma agencia

de aquisigao de escravos negros na propria Africa. O total

adquirido anualmente atingia a media de 300 pecas (182)

por ano que era vendida parte no proprio local e parte em-

barcada para o Brasil. Confirmando essa informagao, Oli-

veira Martins nos esclarece que em Angola "nao havia meios

nem utilidade em aldear negros, havia apenas um rendoso

negocio: a escravatura. Por isso a Companhia de Jesus dei-

tou-se ao negocio dos escravos obtendo o privilegio da ex-

portacao de umas centenas em tres navios por ano" (183).

Carlos Rizzinl — O Llvro, o Jornal e a TIpoRralta no Brasil pag. 192.

(1821 Carlos Rizlnl - Obra cita., pag. 192.

U83) Olivclra Marlins — O Brasil e as Coldnlas Portugueses, pag. 23. Var
tambem J. de Almeida Prado — Pernambuco e as Capllanlas do Norte do Brasil,
2° V., pag. 65.
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Nao nos esquegamos de que o proprio Vieira, no seu

Sermao da Epifania, declara francamente "nao e minha in-

tencao que nao haja escravos" pcrque "nos queremos (os es-

cravos) os licitos e defendemos os ilicitos" (134)

.

Tambem outro sacerdcte, Frei Gaspar de Madre Deus, nos

informa que "os jesuitas que tanto clamavam a favor dos

indigenas foram os que na maior parte da America os tiveram

em rigorosa sujeigao" (185-188).

Tartufos ou injusiigados ?

Anota J. Lucio de Azevedo que a Companhia de Jesus,

criada como milicia de combate ao protestantismo, faltava,

em fins do seculo XVII, as razoes do estimulo inicial.

O protestantismo ja se fixara solidamente, e as nacoes

catolicas obrigadas por motivos politicos diversos, viviam em
paz com aquelas que o representavam. Logo — a missao

do jesuita na Europa estava ultrapassada, e na Asia e Africa

sua agao de catequese tivera fracos resultados. Meia duzia

de adeptos entre milhoes das religioes antiquissimas era o

acervo asiatico. A luta terrivel, entre ela e os colonos, ela e

as autoridades, ela e membros da Igreja secular, era, afinal,

o balanco de seus esforcos na America.

Contudo, o malogro de sua missao precipua nao resultou,

na America espanhola e no Brasil, apenas das lutas continuas

com os colonos e as autoridades.

Resultou da incapacidade psiquica do indio; de sua

inadaptagao a vida sedentaria; da impossibilidade de trans-

forma-lo em cristao e em um civilizado. Por isso, a agao do

padre nao mudou a sua mentalidade, o seu "conteudo psico-

logico". O Indio continua imprevidente, supersticioso, sem
estimulo economico. Vive reunido em torno dos padres e dos

seus — mas nao perde o habito de andar nu; de corner

quando lhe apetece; de dissipar, nessa alimentagao, os re-

cursos de trabalho; de existir para a hora que passa, descui-

(184) Sermdcs, VII, pig. 122 - Edicio de 1854

(185-186) Frel Gaspar de Madre Deus — Mem6rlas para a Hlstdrla da Ca-
jfltaDia de 9. Vicenie, pag. 12S.
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dado de amanha. £, assim, uma eterna crianga, um mar-
ginal ao esforco catequista do padre; e falha, como materia-

prima, a criagao de um novo cristao, que foi o sonho e a ra-

zao dos sacrificios do jesuita.

Como prova leia-se a opiniao de nove padres jesuitas es-

panhois que, em 1735 (apos um seculo de atividades cate-

quista entre os guaranis) , foram ouvidos pelo padre Jaime de

Aguiar — superior da Provincia do Paraguai.

Tratava-se de pedir ao Rei a exclusao dos indios do pa-

gamento de tributagao e o superior precisava, para isso, da

palavra de seus guias.

Sao, ao todo, 22 perguntas e por elas se sabe:

— que ha nos indios "natural descuido e nenhuma eco-

nomia";

— que "sao incapazes de buscar e conservar os frutos

necessarios para a sua manutengao";

— que "nao sao capazes de manter as crias de vacas,

cavalos, mulas, ovelhas, cabras nem de outros ani-

mais quadrupedes" "porque ou as perdem ou as

comem". E, por isso, o dia que " faltar (o gado) da

Vaearia do Mar" as estancias (dos indios) "nao po-

derao se manter";

— que para nao deixar os indios sem carne os padres

"tern comprado muitas vezes gado vacum, ovelhas,

eguas e cavalos, dos colonos espanhois";

— que na sua imprevidencia e indisciplina economica

os indios "matam e comem os bois" que recebem

para arar" e nao tern nenhum cuidado "com as ca-

valgaduras que em suas maos duram pouco" (187).

Isso prova que, apesar dos excepcionais sacrificios feitos

pelo inaciano, falhou a sua obra de conversao do gentio.

Mas c evidente que seria muito dificil atraves dos poucos

padros que tinham contato com o indio, leva-lo a tomar,

diante da vida, uma nova postura. A postura da tolerancia,

(187) Manuscrltos da Colecao de Angells, Volume V, Tratado de Madrl, pa-

Blna 256.
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da humildade, da solidariedade humana do dominio do es-

pirito sobre os instintos. Enfim, que seria muito dificil levar

aquele indio, a certeza da presenga de Deus e ter fe, e viver

em seguranga interior e tornar-se urn homem novo diante

de si mesmo. E tambem, e evidente, que seria muito dificil

conseguir que esse indio abandonasse os seus habitos e admi-

tisse (atraves da agao e exemplo do padre) como necessidade

de vida a previdencia, a poupanga, a economia do trabalho.

O indio vivia sem necessidade de tais atitudes. Para ele

tudo era presente — embora uma primeira atividade agricola

(a da mandioca, a do milho, a do algodao) o levasse a uma
fixagao temporaria a terra e o obrigasse a pensar, um pouco,

em termos de futuro. Por isso o padre nao conseguiu trans-

formar o indio num homem cristao nem num produtor de

riquezas. Mas conseguiu, e isso e inegavel, harmonizar a

coexistencia dele com o branco e dar-lhe maior seguranga

contra aquele branco. E, desse modo, conseguiu trazer a so-

ciedade que se formava no Brasil a colaboragao do selvagem.

Aqueia colaboragao sem a qual o devassamento do sertao (o

que quer dizer a dilatagao geografica do Brasil) seria impos-

sivel.

Todavia, e bom saber que a reducao do indio, aldeado em
Povos ou Aldeias, nao resultou, apenas, da impossibilidade

de converte-lo no seu ambiente natural. Resultou da neces-

sidade de manter, a todo custo, a missao de catequese, uma
vez que essa missao e que traz a Companhia de Jesus os

subsidios financeiros dos governos espanhol e portugues.

Subsidios que J. Lucio de Azevedo informa serem, no Brasil,

de tres mil cruzados ao Colegio dos Jesuitas da Bahia, dois

mil e quinhentos ao do Rio de Janeiro e mil ao de Pernambuco
(este pago em agucar) (188).

E, por isso, os Colegios que os jesuitas fundaram com o

fim de preparar catequistas transformaram-se em Colegios

para a educagao da mocidade. Colegio que eram, todos sa-

bemos, freqiientados pelo aluno branco.

(1S8) J. -Lucio de Azevedo — £pocas de Portugal Economico, p.ig. 256
(edlgao de 1947).



Tudo isso levou a Companhia de Jesus a caminho diverso,

a subsistir pela influencia mundana e a se manter pela ati-

vidade comercial. Foi a sua perda como antes (observa ainda

J. Lucio de Azevedo) havia sido a dos Templarios — fun-

dados para o combate ao Turco. Esse Turco que as nacoes

catolicas passaram a tratar de potencia a potencia. Destarte,

os Templarios se transformaram em instituto nocivo.

£, nessa nova fase, iniciada em 1655, que a Companhia

de Jesus comega a sua descida.

Aceita ela que a lei de defesa dos indios contenha a

autorizagao para a importagao do negro da Africa, impor-

tagao em que ela tomou parte e usufruiu vantagens pessoais

(tendo tambem negros escravos). Mas sua autoridade moral

comegou tambem a ser tocada desde a hora em que, com o

seu beneplacito, se estabelece, na legislagao que defende o

indio, a diferenciagao odiosa entre ele e o negro, fiste, que

e importado da Africa, que custa caro adquirir, que e dificil

arranjar, o jesuita aceita que seja escravizado. O indio, que

se acha no proprio Brasil, o jesuita defende e impede a es-

cravidao. Onde esta, nessa atitude, a logica moral? A razao

humana? A inspiragao crista?

Pois nao fica claro, atraves das leis que os jesuitas con-

seguem e aceitam, que nao os preocupava impedir a escra-

vidao? E sim, criar um derivativo a concorrencia que o co-

lono lhe fazia no mercado de indios? Pois, com isso, nao se

torna palpavel que a defesa do indio, feita por eles, era, no
fundo, a defesa da posse da mao-de-obra local de que necessi-

tavam?

De qualquer modo, donos de escravos (189) e ricos em
propriedades agricolas, era a sensagao geral dos colonos e

autoridades em torno dos jesuitas.

Sensagao que levou a Camara do Rio em 1641 a ponderar

ao Governador sobre os inconvenientes: "de se dar a eles o

(189) Em 6 engenhos que os jesuitas possulam na Bahla loram arrolados

por ocasiao da sua expulsao 698 escravos (J. Lucio de Azevedo — Novas Epa*
uaiorus, pag DC)



donativo de 2 . 500 cruzados, por serem muito ricos e senhores

das melhores propriedades da terra" (190).

E alguns anos depois, em 1663, o proprio Conselho Ul-

tramarino consultava o Rei sobre a vantagem de se tirar a

Companhia de Jesus todos os subsidios — visto "achar-se

ela em excessiva opulencia de bens".

Mas, como dissemos, a consciencia do poder material dos

jesuitas nao estava apenas nas Camaras e nas autoridades

do Estado. Estava nas ruas, a vista de todos. E como prova,

ha urn jesuita (ja na epoea de Carvalho) que explora uma
loja na Bahia; urn outro era corretor de navios que vinham
da Colonia do Sacramento; varios se meteram em negocios

de cachaea, fumo, etc., e urn, em Sao Paulo, chegou ao

cumulo de "cortar came dentro do proprio colegio e a ven-

de-la como em uma taverna" (191)

.

Em Sao Luis, por uma representacao da Camara local,

sabe-se que os jesuitas, em 1729, eram acusados de vender,

em talho proprio, a carne de suas fazendas (192). Acusacao

procedente, de vez que eles haviam arrematado, desde feve-

reiro de 1712 com a Municipalidade de Sao Luis, o contrato

da carne, que orgava, em consumo, a 250 bois por ano e os

obrigava a dar a Municipalidade 3.000 cruzados de pro-

pina (193).

Mas essas alertas e reclamacoes nao se faziam apenas aos

Governadores lccais. Atingiam Lisboa e iam ate ao Rei. Ai

esta aquela que fez em 1724 Paulo da Silva Nunes, repre-

sentante dos colonos do Maranhao junto ao Conselho Ultra-

marino, e que repetiu em 1733 e em 1733. Representagao

em que se pede ao Rei:

a) que pioiba aos religiosos o governo temporal politico

e economico das aldeias;

b) que ponha em vigor a resolucao de 1718;

(190) Citado por Carlos Rizzini, pag. 195.

(191) Vleira Fazenda — Anllgnalhas & Mem6rla8, R.I.H.G.B., Tomo 89,

pags. 153-157.

(192) J. Lucio de Azevedo — Os Jesnitas no Grao-Para, pag. 182.

(193) Mecenas Dourado — A Converg&o do Geolio, pag. 64, e Rio Branco —
Ef«m6ride«, pag. 61.
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c) que proiba aos missionaries continuar a instruir os

selvagens em lingua geral;

d) que se suspenda a proibigao da visita (as aldeias)

de Inspegao do Ordinario;

e) que se remeta, para o Maranhao cada ano, 50 casais

de gente das Unas, para se povoar os sertoes e haver

bragos para a lavoura.

Isso calou no espirito dos elementos do Conselho, de tal

forma que, em 1734, designaram um desembargador para

proceder em Sao Luis a uma sindicancia a respeito das ati-

vidades da Companhia de Jesus, dessa Companhia que os

colonos explicavam ao Rei, quando a expulsararn, em 1661,

que: "na expulsao dos religiosos dela" "faziam tanto servigo

a El-Rei como tinham feito na expulsao dos holandeses".

No Para, Mendonga Furtado, Governador da Provincia,

encontrava rasoes para afirmar ao irmao (Pombal) em 1757:

"que os jesuitas tinham se revelado grandes negociantes,

industriais e criadores usufruindo lucres fantasticos"; "que

mantinham no Colegio de Santo Alexandre em Belem grandes

armazens em que se recolhem as drogas que estes padres

extraem dos sertoes".

Acrescentava que "entre 1726 e 1756 os lucros deles al-

cangaram quase 160 contos" (194).

Ve-se, por tudo isso, o descredito a que haviam chegado

os jesuitas, e a razao do temor de um deles quando em carta

condena "esse ardor demasiado que os religiosos consagram

a resguardar interesses materials".

Noutra carta dirigida aos padres do Para, diz outro ele-

mento da Companhia: "qualquer que seja o pretexto dele

(trafego mercantil) nao pode fugir ao label de chantinagem"
"nem contar com a bengao divina" (195)

.

O fato e que, por volta de 1750, ja os jesuitas possuiam
no Para 9 fazendas rurais e no Maranhao 6 de criagao de

gado. E dos 80 aldeamentos existentes em 1751 no Para e

Maranhao 30 deles eram de jesuitas.

(194) Arthur Cesar Ferreha Reis — A Conqnlsta Esplrltoal na Amazunla,

pag. 50.

(195; J. Luc!o de Azevedo - On .feenilas no Kiao.Fara, pig?. 206 • 208.
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Em Angola, em 1658 e durante o governo de Joao Fer-

nandes Vieira, o comportamento dos jesuitas tambem merece

criticas, e o Rei D. Joao IV (grande amigo da Companhia)

foi levado a repreende-los e avisa-los de "que se outra vez em
qualquer parte de seu reino, cometessem semelhantes ex-

cessos os haveria por privados de tudo o que possuiam da sua

corte e se procederia contra eles com as mais penas da or-

denacao" (196).

Mas antes mesmo de Joao Fernandes Vieira, e nessa

mesma Angola, o Governador Aires Saldanha de Souza quei-

xava-se dos jesuitas e pintava as suas preocupacoes mer-

cantis: "o irmao piocurador do Colegio de Loanda" quase

nao para nele, pois gasta "a maior parte do tempo nas her-

dades do Dande, Quanza e Massangano fazendo negocios

pouco licitos para religiosos mas de grande utilidade e con-

veniencia para a Casa" (a Companhia)

.

Mas nao 6 so o irmao procurador do Colegio que gasta

o tempo em atividades mercantis. Ha tambem outro irmao

diz o Governador Saldanha, "que vive tratando do fabrico de

dois fornos de cal e um de telha".

E um terceiro ocupa-se a ensinar a grande numero de

escravos uma serie de oficios (ferreiro, calafate, carpinteiro

pintor, correeiro) e a emprega-los em beneficio da Com-
panhia. Do emprego desses escravos tiram: "muito grandes

rendimentos alem dos consideraveis (rendimentos) que tern

dos grandissimos currais de gado que possuem".

O quadro de desmoralizacao moral se amplia mais, e

Aires de Sousa acrescenta ainda duas queixas: "deixam os

inacianos sem socorros os enfermos pobres chegando-se so aos

ricos para deles obterem legados", "nao cumprem a obrigacao

da salvagao das almas desta vastissima gentilidade" (197).

* * *

Tambem da fndia, recebia o governo portugues diversas

queixas contra os jesuitas. Basta ler os dois oficios do Conde

(196) Varnhagen — IIfs(6ria Geral do Brasll, II Volume, pag. 34.

(197) Citado por Antonio Enes — Anotador para a parte de Portugal na
"Hlsidrla InJrerial, de Cesar Cantu, Vol XVTI, pftg. 280
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de Linhares (D. Miguel de Noronha), datados de setembro

e dezembro de 1631, por onde se verifica que "os padres da

Companhia estao tao senhores e superiores na fndia" que

fazem "com armadas no mar guerra a Vossa Majestade, ar-

ticulando que os cristaos daquela parte nao eram vassalos

de Vossa Majestade".

E fizeram mais : "imprimiram nesse reino (em Portugal)

um livro em que negavam a Vossa Majestade aquele se-

nhorio", e assenhorearam-se de todo o comercio de perola que

se fazia na costa de Travancor, pois 6 verdade "que as p6-

rolas que se tiram, todas as recolhem os padres" (198).

Voltemos ao Brasil desse mesmo seculo XVII, e vamos
encontrar um Governador-Geral, D. Diogo de Meneses, apre-

sentando, em cartas a Corte, queixas da Companhia.

Na primeira, de 1610, diz ele "da ma natureza dos padres

inacianos e da pouca razao com que se queixaram dos go-

vernadores passados", padres, segundo a carta, que viviam

"tratando mais de curar suas queixas e ofuscar a verdade".

E na segunda, de 1611, o Governador se queixa da inge-

rencia dos jesuitas no governo temporal. Ingerencia que

provoca "todas as desventuras que foi a causa do alevanta-

mento de Angola" e que necessita terminar. E para esse

fim o Governador pede ao Rei "que lhes de uma repreensao",

pois comem tanto da fazenda de Vossa Majestade que s6 neste

Estado tern perto de tres contos de renda".

Lembra, entao, ao Rei "que lhes tire as aldeias dos in-

dios" (199).

Ao desprestigio criado pelas suas atividades mercantis,

adicionam-se as versoes que se espalhavam da vida imoral

deles, de seus atos de pederastia, de suas relacoes com es-

(198) Lux Soriano - Hlut6rla d'EI-Rel D . Josfi, Vol. II, pag. 350.

(199) Varnhagen — Hlsl6rla Geral do Brasil, I Volume, pag. S24.
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cravas negras e indias, de sua vida irregular com os alunos

meninos e se compreendera que, verdade ou nao, a Com-
panhia de Jesus chegou a epoca de Pombal em completo des-

credito. E a prova e a Relagdo sobre o deplordvel estado a

que chegou a Companhia (de Jesus) nesta Provincia do Brasil

— escrito em 1761 pelo padre Bento Pinheiro da Silva Cepeda
e enviado ao Bispo do Rio D. Antonio do Desterro (200).

Leia-se essa Relagao nas Antiqualhas de Vieira Fazenda e se

ficara sabendo "que os jesuitas viviam em monstruosa cor-

rupsao de costumes", "que no Colegio do Rio o padre Antonio

Teixeira viveu muitos anos amasiado com uma parda", "que

o superior do Engenho Novo, o padre Luis Cardoso, k o ho-

mem mais prostituto que jamais se viu" e que "poucas es-

cravas lhe escapavam", "que a Quinta de Sao Cristovao tern

sido uma Sodoma", "que na Fazenda de Itaguai o superior,

padre Jose Xavier, 6 um monstro de lascivia", "que no Co-

legio da Bahia o Reitor Padre Antonio de Guinzerod vivia,

em escandalo notorio, com dois mocinhos", "que a prosti-

tuigao dos mestres com seus discipulos era tao grande que

poucos foram os mestres que nao tiveram seus amasios", "que

na Colonia do Sacramento o padre Joao Crisostomo tinha uma
filha mulata", "que no Colegio de Sao Paulo o padre Manuel
dos Santos vivia com o estudante Antonio Jos§; o padre

Inacio Ribeiro com o musico Inacinho; o padre Pedro de

Vasconcelos com Joao Xavier, etc", "que no Espirito Santo o

padre Manuel Magalhaes teve, durante todo o tempo em que
foi reitor, uma concubina na Vila" e "muitas vezes recebeu

em seu cubiculo a dita concubina". Dessas ligagoes teve dois

filhos. Tambem ai o padre Andr6 Vitoriano deixou na Vila

duas filhas gemeas havidas de uma mulata chamada Maria
Nunes.

Verdade?

Mentira?

(200) Frel Ant6nlo do DestSrro remeteu a Relaeao de Cepeda diretamente

a Carvalho — entao Conde de Oelras — em fevereiro de 1761. No oficio de

remessa o Bispo comega asslm : "Se eu nao estlvesse intelramente persuadido

da enorme corrupcao dos Jesuitas dSste Bispado e em todo o Brasil" (Ver Lus

Soriano — Hlstdria d'El-Ecl D . Jose, Volume II, pag. 325).
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No momento nao interessa a inquirigao, pois o que sobra

das acusagoes (201) 6 sempre a mesma coisa: a Companhia

de Jesus considerada uma easa de comercio e um antro de

imoralidade. Em conseqiiencia disso, considerada elemento

nocivo a sociedade portuguesa. Bastou, portanto, a Sebastiao

de Carvalho provar que ela era tambem nociva ao Estado

portugues, para dar-lhe o tiro de misericordia. Nao foi,

destarte, Sebastiao de Carvalho quern destruiu a Companhia
de Jesus, file apenas soube explorar, em beneficio de sua

politica, o descredito em que ja havia cem anos ela vivia.

Descredito no seio da Curia Romana, nas cortes de Franca,

Italia, Espanha e Portugal; entre os colonos do Brasil e as

autoridades portuguesas mandadas para ca.

Um Governador que transfere a sua culpa

Quando Furtado de Mendonga, irmao de Pombal, chegou

a Belem como Governador-Geral, ja encontrou, no meio da

populagao e das ordens religiosas, um clima hostil aos ina-

cianos.

Mas tudo parece indicar que Mendonga Furtado man-
tinha nessa epoca, e manteve durante certo tempo, relagoes

muito amistosas com eles.

Ai esta, como prova, a correspondencia afetiva dele com
o jesuita Jose Moreira, confessor da Rainha, e na qual Men-
donga Furtado da noticia de sua chegada ao Para, de sua

viagem a Macapa e a 6bidos, dos seus defluxos, etc. Tambem
outra correspondencia, com o jesuita Luis Pereira, a propo-

sito de dois outros padres jesuitas que viviam em aldeias de

indios no Para, atraves da qual se verifica que ele deixara

grandes dividas em Lisboa, entre elas uma cujo resgate de-

(201) Silva Cepeda, autor delas, foi jesuita. Egresso da Companhia, tornou-se

inimigo terrivel dela. Logo, suspeito no que afirma. Mas, na epoca, teve credito.

E isso concorreu para agravar o amblente de desmoralizacao em que se achavam

os jesuitas pelas suas atlvidades mercantis.

Tambem o poeta Jos£ Basilio da Gama cursava o Colegio Jesuita do Rio

quando a Companhia de Jesus foi expulsa dos dominios Portugueses. Em meados

de 1768 <? preso em Lisboa como ex-jesuita. Nessa ocasiao, talvez como recurso

de salvacSo, consagra um poema ao casamento de uma filha de Pombal. No ano

segulnte publica o seu poema TJrngual, sobre a guerra guaranilica, que sal 1m-

presso no inesmo volume da llela^ao Abreviaila. Prova que estava nas graeas

do dltador.
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pendia de um jesuita. Diz Mendonga furtado que "se o padre

Luis Pereira nao o satisfez ate agora seria taivez por me fa-

lharem 240 mil reis" (202)

.

Mas, em abril de 1753, Mendonga Furtado e nomeado
chefe da Comissao Demarcadora da fronteira na Amaz6nia,

fixada no Tratado de 1750.

Ai comecam os seus atritos com os religiosos da regiao,

principalmente com os jesuitas. E comegam porque Men-
donga Furtado organiza uma comissao pomposa, com 796

pessoas (203) que exigia para o seu transporte 25 embar-

cagoes e que obrigava instalagoes para 94 chefes e tecnicos,

205 soldados, 24 pilotos e 411 indios remeiros (204).

Para atender a tanta gente tratou-se, desde logo, de

importar de Lisboa grande quantidade de alimentos, e de

reservar parte deles para apoiar a Comissao espanhola que

devia encontrar-se com a portuguesa no Rio Negro, Vila de

Mariua. Isso facilitaria a vida dessa Comissao e daria, pa-

ralelamente, a ideia do poder material de Portugal, de sua

capacidade de agao politica.

Mas, juntamente com esses generos importados, forgoso

era contar:

— com generos que deviam ser produzidos na propria

regiao;

— com canoas para levar o pessoal, o instrumental e o

armamento;
— com a instalagao do acampamento em Mariua, no

Amazonas;
— com os indios necessarios, como remeiros e auxiliares

de trabalho, no acampamento.

(202) Ver Marcos de Mendonga — O auo de 1755 na era Pomballna.

(203 Entre elas o jesuita XosS da Gama — confessor de Mendonga Furtado.
De acordo com as Instrugoes que regulavam os trabalhos na exeeugao do Tratado
na fronteira norte "os demarcadores espanh6i.s" viriam pelo Orenoco para se en-
contrarem com os demarcadores Portugueses no Rio Negro (o Ioral fixado foi a
Vila de Mariua). A comissao era tao aparatosa quanto a portuguesa, pois possuia
800 pessoas e o cheie ganhava 18 mil pesos e tinha 25 criados ; o segundo co-
missaiio ganhava 13.500 pesos e tinha 14 criados, etc. (Joaquim Nabuco — "O
Dlrelto do Brasll", pig. 75). Essa Comissao, em abril de 1754 ainda se acha
em Cumana. E depois de enfrentar varias dificuldades com os indios, atinge em
1759 a regiao dc S. Fernando na bacta do Orenoco.

(204) Joaquim Nabuco — O Dlrelto do Brasll, la Mein6rla.
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sas (205) que possuem reducoes, que tern agricultura pr6pria

e dispSem de mao-de-obra do indio. Mas, neste capitulo, apa-

recem as primeiras dificuldades. A mao-de-obra e a agricul-

tura haviam sido tocadas rudemente pela epidemia de variola,

que comecara em Belem em 1743 e invadira, durante sete

anos, todo o vale amazonico (206). Epidemia que causou a

morte de mais de 20 mil indios aldeados e transformou as

redugoes em taperas. Por isso — o Governador Francisco

Pedro de Mendonga Gorjao, que precedeu, na governanca do

Para, ao irmao de Pombal — informava a Corte (carta de

2 de setembro de 1760) da impossibilidade de se apoiar lo-

gisticamente a Expedigao de Geografos e Engenheiros que

devia chegar no mes de outubro. Expedicao que fora prevista

ainda no tempo de Gusmao. Dizia o Governador "que em
qualquer tempo seria dificil nesta Capitania por pronta a
expedigao (que se projetava) para semelhante diligencia (os

trabalhos de caracterizacao da fronteira) mas, no presente,

sera quase impossivel em razao da falta que se experimenta

nos indios (que era a grande mao-de-obra) por causa do
contagio (a epidemia) proximo que matou a maior parte

deles".

E o Governador alerta Lisboa que a falta de farinha e

tal que "mesmo os navios que aqui se acham nao poderiam

sustentar-se se nao a trouxessem do Maranhao".

O Governador sugere finalmente, que os integrantes da
Comissao dos Geografos — se vierem logo — "facam escala

no Maranhao e que naquela cidade carreguem toda a farinha

que puderem" (207).

(205) A ordem de Mendonga Furtado e de 25 de novembro de 1752, deter-

mlnando que se obrigue aos indios das aldelas que "ponhani pronto um alqueire

de farinha por cabeca" "que deve eslar pronta a partir de S. Joao de 1753. B
ainda, que advlrtam aos indios que cuidem de ter grande crlagao de galinhas, patos

e porcos — Artur Cesar Ferreira Reis — Umites e DemarcasCos na Amaz6nla

Brasilclra" pag. 195.

(206) Diz Julio Pateinostro — Vlagem ao Tocantins — que nessa ocasiao

o Governador do Para niandava todas as tardes empoierar a atmosfera de p61vora

para afastar a peste (pag. 239).

(207) Cltado por Artur Cesar Ferreira Rels — Limltes e DemarcacOes na

Araaz6nla Brasilelra, 2° Volume, pag. 135
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Entretanto, as dificuldades nao eram apenas as causadas

pela epidemia. Eram tambem as que vinham do indio como
operario bragal, de sua inadaptagao ao tipo de trabalho que

exigia a Comissao — ele, homem sem disciplina funcional,

sobretudo quando agindo isoladamente. Apesar de todas

essas circunstancias, os religiosos, e entre eles os jesuitas,

mandaram indios para Belem. fndios em grupos isolados,

que pouco depois de chegados abandonavam tudo.

Resultado: a Expedigao de Mendonga Furtado, de malas

prontas, adiava, dia adia, a partida.

£ facil perceber o desespero de Furtado. O seu rancor

a todos os que lhe criavam embaracos. A sensagao de ri-

diculo de se ver — Governador onipotente — imobilizado

pelas dificuldades de transportar a Comissao e ser forgado

a reconhecer, no intimo pelo menos, que o volume dela (796

pessoas) era a causa principal de tudo aquilo (208). £ facil

perceber ainda que nao convinha, ao seu prestigio, reconhecer

lealmente esses percalgos, recuar nas medidas iniciais, e di-

minuir o peso logistico da Comissao. Nao, o seu orgulho de

irmao de Sebastiao de Carvalho pedia outra atitude, outro

comportamento moral.

A Comissao tinha gente necessaria a sua tarefa. Por

isso, a causa do malogro nao estava at Estava na falta de

cooperagao dos padres e especialmente dos jesuitas, de quern

ele, Mendonga Furtado, ouvia queixas continuas.

Por fim, ja havendo esgotado grande parte dos recursos

alimentares que recebera de Lisboa e do dinheiro para pa-

gamento do pessoal tecnico vindo de la, a Expedigao parte

em outubro de 1754, cerca de 17 meses depois do inicio de sua

organizagao.

Mas agora, a testa dela, nao esta mais aqu^le melffluo

Mendonga Furtado que escrevia cartas afetivas a padres je-

suitas; que lhes falava linguagem intima e que ate lhes pedia

(208) Sabe-se, pelo DlSrlo de Alexandre Rodrigues Ferreira, que a Comissao

espanhola cheliada por D. Jose
1

de Iturrlaga tamb$m era enorme. S6 61e tlnha

vlnte e cinco crlados, e o segundo coralss4r!o quatorze (Ver Artur C6sar F. Rela

— Hl8l6rla do Amazonas, pag. 93).
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que saldassem suas dividas em Portugal. Esta um chefe que

se sente desautorado e que, de qualquer forma, ha de cumprir

a missao (209). E comeca:

— extinguindo, nas aldeias de onde partiram indios de-

sertores, o poder temporal dos padres;

— dando a autoridade civil a direcao delas ;

— substituindo o religioso jesuita, ou carmelita, ou mer-

cedario — responsavel pela aldeia dos indios deser-

tores — por padre de outra ordem com agao apenas

no espiritual (210).

Era a primeira represalia aos insolentes. Mais tarde

virao outras, mormente sobre os jesuitas, os quais Mendonga
Furtado considerava os piores.

Desfalcada, desde a partida, de recursos em pessoal e

material, a expedigao de Mendonga Furtado continua, du-

rante a viagem e durante a estada nas margens do Rio Negro,

a minguar em seus meios. Os indios desertam sem cessar;

as aldeias ficam vazias de gente quando a Expedigao se apro-

xima; as farinhas exigidas nao chegam. Tudo e dificil e

obtido sob ameacas. Malgrado tais empecilhos, Mendonca
Furtado permanece dois anos em Mariua (mais tarde Bar-

celos) a espera do Demarcador espanhol (D. Jose Iturriaga)

e constroi edificios para o pessoal da Comissao, e para os vi-

veres, saneia o terreno em torno, e eleva a categoiia de cidade,

com 2 mil pessoas, aquela aldeia de indios.

Mas nao cumpre a missao. O espanhol nao chega, e as

informacoes disponiveis asseguram a intervengao dos jesuitas

espanhois no fato. Intervengao para a anulagao do Tratado

(209) Mendonga Furt;i<!o dlstingufa-se pela grosseria. A isso juntava uma

grande soberba, uma ineontrolavel aspereza. Ninguem o estimava. Era daqueles

— como disse Mario Palmerlo — "que cevam mas vontades em vez de encomendar

sltnpailas.

(210) 3, Lucio de A2evedo - Of> .lesuilas no Gruo-Piir6, pug. 26".
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e, em conseqiiencia, para a suspensao da viagem (211) de

D. Jose Iturriaga.

Mas a essas suspeitas se soma a voz de Frei Miguel de

Bulhoes — Bispo do Para, file aspira por Mitra mais rendosa,

por situacao de mais destaque, por posto que o aproxime da

Corte. O caminho mais curto, ele sabe bem, 6 Sebastiao de

Carvalho. Por isso, forgoso e bajula-lo; e servi-lo servil-

mente; e ganhar, pela lisonja, as suas gracas.

E o Bispo se faz, por solidariedade interessada, inimigo

dos jesuitas. Como a eles se atribui o atraso da viagem de

Mendonca Furtado, pela negagao de indios remeiros — Dom
Miguel de BulhSes nao vacila. Escreve ao poderoso Carvalho

e se oferece como remador. E em carta submissa de adulador

artificial e insincero — declara: "nao terei mais remedio que

ir eu mesmo, com todos os meus famulos, suprir a falta dos

indios" (212).

Mas nao fica ai. Levanta tambem suspeitas sobre a

Companhia de Jesus e chega a inventar que ela deseja se

apoderar da Amazonia expulsando as autoridades portu-

guesas (212).

* * *

Temos agora o quadro geral em que se acha Mendonca
Furtado:

— o malogro de sua expedicao pela ausencia do repre-

sentante espanhol;

— as despesas imensas que fez sem proveito algum;
— as dificuldades no recrutamento da mao-de-obra in-

digena — atribuidas a ma-vontade dos jesuitas;

(211) Nao se pode provar que os jesuitas Portugueses e espanh6is tenham
combinado agao conjunta contra o Govgrno portugues, mas nao e diflcil concluir

que ambos tenham se oposto

:

a) o jesuita espanhol — a execuqao do Tratado de 1750, quo lhes ttrava os

Sete Povos das Missoes

;

b) o jesuita portugues — as medidas economicas criadas por Sebastiao de
Carvalho com a criacio da Companhia do Com6rcio do Maranhao e Para,
que lhes prejudicava enormemente, e com as tentativas leitas por file em
(6rno da liberdade do indio, que era a base de sua economia agrarla e

mercantil.

(212) J. Luclo de Azevedo - Os Jesnilas no Grfio-Para, pag. 263.
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— as noticias, cada vez mais cerradas, que traz o Bispo

sobre as inteng5es politicas daqueles padres;

— o clima de descredito e animosidade em que eles vivem

entre os sertanistas e colonos;

— e, por fim, as noticias, que ja chegaram ao Para, da

guerra Guaranitica.

Tudo isso se soma, se argamassa, forma um todo com-

pacto que desespera Mendonga Furtado e o leva, irresistivel-

mente, a se aliar aqueles que combatem a Compahia de

Jesus.

Ha, pois, contra ela cinco fatores de descredito:

a) o malogro da expedigao de Mendonga Furtado e o

seu desejo de transferir a alguem a culpa que era,

em parte, sua (expedigao com 796 pessoas, exigindo

por isso uma pesada logistica) e, em parte, do re-

presentante espanhol, que nao apareceu (213);

b) a hostilidade que, ha mais de seculo, separava os

sertanistas e colonos dos representantes dela e que

teve origem na escravidao do indio;

c) a animosidade do Bispo de Belem, autoridade ma-
xima da igreja na Amazonia e continuadamente su-

perado, em seu prestigio, pelos jesuitas;

d) as versoes que corriam sobre a guerra Guaranitica

ao Sul, e a responsabilidade que se atribuia aos ina-

cianos;

e) o descredito que as atividades mercantis tinham
criado para a Companhia.

* » «

Mas a todas as dificuldades que apareceram a Mendonga
Furtado, no cumprimento de sua missao como Demarcador,
juntou-se outra terrivel: a revolta de soldados e indios na
regif.o cnde operava a Comissao.

(21") Na verdade a demora da Comissao espanhola (ela sai de Cadiz era

lev« ird de 1754 e chega em Barcelos, na Amazdnia, em outubro de 1759) re-
sultou das lutas enlre tribos indigenas do Orenoco e nao da intervengao de Je-

suitas espanhOls.
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A primeira rebeliao 6 feita pelas unidades portuguesas

estacionadas em Mariua (214) (sede da Comissao), as quais

a pretexto de falta de pagamento saqueiam os armazens,

apoderam-se do dinheiro existente e se fazem os senhores da

Vila. A segunda, por soldados da guarnigao do Fortim de

S. Jose do Rio Negro e da Guarnigao de Coari sobre o So-

limoes. A terceira 6 a de indios da Vila de Lamalonga, que

incendeiam tudo e se internam no mato. For fim, a quarta,

tambem de indios da regiao das Cachoeiras do Rio Negro,

que matam as autoridades portuguesas e assaltam as po-

voagoes de Caboquema e Bararoa. E todas essas revoltas,

segundo Mendonga Furtado, foram instigadas pelos padres da

Companhia de Jesus.

Somava-se assim mais um argumento destruidor contra

ela, contra essa organizacao religiosa que combatia Portugal

no Sul do Brasil (sabe-se que nao era verdade; que a reacao

fora dos indios sob a chefia de poucos padres espanhois);

que criara todas as dificuldades a Comissao chefiada por

Mendonga Furtado na Amazonia (sabe-se tambem que nao
era verdade; as dificuldades haviam nascido do volume ex-

cessivo que Mendonga Furtado dera a Comissao 789 pessoas,

e a demora da chegada do Comissario espanhol fora causada

pela revolta de indios na regiao do Orenoco)
;
que instigara

a revolta de soldados e indios (tambem nao era verdade —
pois tinha havido apenas coincidencia no tempo entre elas

e as medidas criadas em maio de 1757 pelo Regulamento do
Diretorio)

.

Mas essa e a sensagao de Mendonga Furtado, e dentro

dela cresce o seu despeito e o seu odio aos inacianos.

* * »

Na luta contra o jesuita, Mendonga Furtado comega a
ser apoiado pelo irmao e assim, ja em maio de 1755, em

(214) Essa tropa perlencia aos Reglmenlos criados por Sebastiao de Car-
valho para reforgar a guarnigao militar da AmazSnia e dar aos espanh6ls da
Comissao de Llmites, que Mendonga Furtado esperava, uma impressao de Jorga.

Em carta de Carvalho ao Irmao se IS : "as tropas que levou Gomes Freire foram
4 Companh'as de Granadelros, tais e tao faustosas que assombraram os caste-

llianos". E recomendava ao irmao que "al, na Amazonia, podels praticar o mesmo".
(Limites e Demarcacoes na Amaz6nla Brasilelra — Artur Cesar Ferreira Rela,

pag. 221, 2° Tomo).
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Alvara especial, e permitido, e ate recomendado, o casamento

de Portugueses com indias. E se declara textualmente que

"os vassalos deste Reino e da America que se casarem com
Indias nao ficam com infamia alguma, se farao dignos de

minha real atencao e serao preferidos nas terras em que se

estabelecerem".

Por fim, estende-se aos filhos dignidades especiais, pois

"seus filhos e descendentes serao habeis e capazes de qualquer

emprego" (215)

.

Homologava-se, dignificando, as ligacoes entre brancos e

indios e se dava inicio a uma real democracia racial.

Mas isso somente em relacao ao indio. O negro conti-

nuava degradado; conservava a sua situacao de homem vil;

nao tinha, nesse legislagao, uma letra a seu favor. A prova

e que a 3 de maio de 1750 e permitido, no Para, marcar a

ferro em brasa os negros fugidos nos mocambos. E se espe-

cifica que os indios em caso algum.

Bertino Miranda — A Cidade de Manaus, pag. 10 — nos

informa que "para tirar aos brancos e aos indios todo o pre-

texto de contagio com a outra raca, urn decreto regio declara

infames os que se casern com negras ou vice-versa e as mu-
lheres brancas e as indias que se ajuntem aos negros".

Outrossim, em lei de 24 de janeiro de 1756 impoe-se "a

pena de cem acoites no pelourinho e repetidos por 10 dias

consecutivos aos negros e mulatos do Brasil que usem facas

e mais armas proibidas" (216).

Finalmenie, em portaria de 6 de agosto de 1771 se deter-

mina ao Vice-Rei do Brasil que "de baixa de capitao-mor a

um indio porque se mostrara de tao baixos sentimentos que

casou com uma preta manchando o seu sangue com essa

alianca" (217)

.

Eis ai tres provas de que a legislacao de Sebastiao de

Carvalho nao se inspirava em fins humanos, nem se preo-

(2!" i roli'^uo <la Leglslacfto Por(ugu£sa, publicada por AntOnio Delgado da
Silva, pag. W.

(21fii ( ole$&Q (in Legislacao Portugnesa, publicada por Antdnio Delgado da
•Silv:. pag. 412.

(217; Rodolfo Garcia — Eusalo Kobre Ulslorla 1'olifica e Admlulsiialivs 4o
UrasU pag. 269.
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cupava em estabelecer as bases democraticas da comunidade

brasileira (218). O seu objetivo nao excedia ao desejo de

destruir o jesuita, de tirar-lhe o indio, de quebrar o instru-

mento maximo de seu poder temporal — que era a mao-de-

-obra barata e abundante representada pelo selvagem.

No entanto, a legislagao da epoca de D . Joao V era muito

mais tolerante, mais humana, mais socialmente sincera. Ci-

tados por Carlos Rizzini ha dois exemplos:

— uma ordem real de 1724, em que D. Joao V reitera ao

Capitao-General de Pernambuco a ordem de serem

preferidos os naturais da terra nos provimentos de

postos militares, oficiais de justica e da fazenda;

— outra de maio de 1731, em que o Rei D. Joao V re-

preendia aquele mesmo Capitao-General por haver

embaragado a posse do novo procurador da coroa sob

a alegagao de ser homem pardo (219).

Assim, frente a frente, ha dois hipocritas:

— o jesuita, que se faz defensor do indio por ter nele

a base de sua economia propria e poder enfrentar o

Estado;

— Sebastiao de Carvalho, que se faz defensor desse

mesmo indio para quebrar aquela economia e poder

enfrentar a Companhia de Jesus (220).

(218) Era carta datada de 1766 e dirigida ao Governador de Sanla Catarina, na
qual se regula a questao dos coniandos da tropa de linha, le-se que as pequenas
esquadras devem ser coraandadas por sargentos "que nao tenham a qualidade de
pardos". O 6dio ao negro e vislvel. (Oswaldo Cabral — Os Acoriancs, pag. 49).

(219) Carlos Rlzzinl — O Llrro, o Jornal e a Tipografla no Brasil, pag. 241.

(220) Em carta escrita a Mendonga Furtado e datada de maio de 17">3 —
ou sejam 2 anos apfis a chegada dele a Amazonia — Sebastiao de Carvalho discute

o interesse de libertar o indio, pois "havendo Deus criado o homem livre" e o

Direito positivo se fundado no Diieito Natural "basta que os Indies digam que
sao livres para ninguem obter que eles se julguem por escravos". Entretanto,

ha o grande inconveniente de que "declarando-se de uma vez que sao livres os

indios" eles "abandonarao as fazendas" "ficando estas sera terem quern possa
cultiva-las". Como solugao, Sebastiao de Carvalho anuncia que se esta minu-

lando uma lei muito mais ampla e saudavel que a de 1680" mas que nao pudera-

ser aplicada sem que o Governo de Mendonga Furtado disponha de tropas mi-

litares "que armem de forgas esse Governo para efetivamente poder executar o

que lhes fosse ordenado". E Sebastiao de Carvalho anuncia que as tropas virao,

rnas pede ao irmao que "a proporgao que a fdrga crescer nesse governo" "cresca



146

Mas ambos esqueceram o negro. E ambos provaram que

nao os inspirava nenhuma razao humana nem razao de

politica social. Inspirava-os interesses subalternos e mes-

quinhos. Por isso, a legislagao que o primeiro obteve em
1655 e que o segundo baixou um seculo depois (1755) 6

apenas o disfarce, o mimetismo de intengoes inconfessaveis.

Como consequencia de sua estada no Amazonas e da ne-

cessidade de combater o poder do jesuita, Mendonca Furtado,

autorizado pelo irmao, funda uma vila no Rio Madeira, em
plena selva, na aldeia jesuitica dos indios Trocanos. Planta

o pelourinho, redige ata de instalacao, estabelece um governo

civil e cassa, a partir dai, a autoridade da Companhia de

Jesus sobre os selvagens.

Afinal, todo aquele aparato, aquele pelourinho, aquele

governo inocuo e inutil sobre indios aldeados — era o pre-

texts para anular a agao da Companhia de Jesus. Era o

odio caminhando coberto com o manto administrative e sob

o disfarce de uma necessidade publica.

A vila se chamou Borba a Nova, e morreu ao nascer.

Morreu porque os seus moradores eram indios que ali viviam

sob a atragao do padre jesuita e nao porque quisessem se

aglomerar em comunidade politica (221).

a vossa moderaeao" fugindo-se de tudo que possa parecer despotismo" e era

conseqii5ncla "nao se obrando coisa alguma publica que nao conste que 6 lite-

ralmenle estabelecida nas leis". (Artur Cesar Ferreira Reis — Unities e De-
marcates na Amazdnia Brasileira, 2° Tomo, pag. 223). Mas a verdade 6 que
desdei 1609 — o que quer dizer ha seculo e meio antes — Felipe II de Portugal
ja declarava por lei "todos os gentios do Brasil, livres, conforme o direito e

seu nascimento natural". E assim todos os indios serao tratados c havidos per
pessoas livres" (Rio Iiranco — "Elemerldes", pag. 347) ; e o Regente D. Pedro
no Regimento que da a D. Manuel Lobo para a fundagao da Colonia do Sacra-
mento declara que "o gentio que (morando nas proximidades da futura v"!olonia)

"se nao quiser avassalar, conservareis com todo o bom tratamento, nao ronsen-
tindo que se lhe iaga violencia para que assim possa livremente comerciar".

E o lnstrumento declara ainda que o "gentio que fizer guerra" ficara "prl-

sioneiro mas, em nenhuma maneira licara cativo". Isso em 1678, ou seja, um
seculo antes de Pombal.

(221) Sera mais autoridade s6bre eles o jesuita alemao Anselmo Eckart re-

Ura-se para a aldela dos Abacaxis.



Um ano e um m§s depois (exatamente em fevereiro de

1757), e ja em Belem, Mendonca Furtado publica, afinal, as

ordens que havia recebido em junho de 1755. As ordens de:

— retirar dos religiosos todo o poder temporal sobre os

indios;

— e de dar liberdade a estes (222)

.

Mas como substituir aquele poder temporal e ao mesmo
tempo tornar efetiva a liberdade do indigena?

Mendonca Furtado nao se atrapalha. Baixa o Regula-

mento do Diretorio (maio de 1757) e por simples letras es-

critas:

— da ao indio liberto o direito de exercer funcoes pu-

blicas;

— de ocupar o cargo de Juiz ordinario, de ser vereador

de Camara e funcionario estatal.

O que isso contem de hipocrisia, de mistificacao e de

insinceridade — e clarissimo. Mendonga Furtado sabia que

o indio era culturalmente um primario
;
que nao se deso-

brigaria das funcoes publicas, nem mesrno das tarefas como
cidadao; (223) que na aldeia o que o reunia era o padre e

que a liberdade dele so poderia ter duas modalidades:

— a da vida errante de selvagem;

— ou a de reduzido em torno da autoridade espiritual e

temporal do chefe religioso.

(222) A liberdade dos indios foi decrelada em 1741 (isto e, antes da era
Pombalina) pelo Papa Benedito XIV, em Breve dirigido aos Arcebispos e Bispos
da America. D. Joao V relorgou o decreto do papa com ordens severas. Ba-
seado nessa legislacio anterior e que foi baixado, por D. Jose, a lei de junho

de 1755. (Jose Gramosa — Sucossos de Portugal, pag. 178).

Ver o Alvara que estabelece a liberdade em Colecao da Legislacao Fortugnesa,
publicada por Antonio Delgado da Silva, pag. 3G9.

(223) Em interrogat6rio mandado fazer em 1735 nas Miss5es do Urugual pelo

padre Jaime de Aguiar (Provincial delas) sobre a possibllidade de os indios pa-

garem tributos — e que foi respondido por 9 padres que viviam entre eles —
sabe-se: que os indios nao tern capacidade para manter as Fazendas ; comem
sem medida alguma o gado que se coloca nelas, inclusive os bois destinados aos
arados, e que — muitissimas vezes — os Jesuitas foram obrigados a comprar dos
espanh6is gado para alimentagao deles.

Enfim, sabe-se que esses Indios, ap6s 30 anos de Redugao, nao perderam os

seus habitos n6mades, e gostam de andar nus — Colecao De Angells, VoL V,

O Tratado de Madri, pag. 256.
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Assim, embora nominalmente Juiz ou Vereador de Ca-

mara — o indio continuava submetido a autoridade efetiva

do branco. Do branco que antes era o padre e que agora,

por falta de gente habilitada, e um militar grosseiro, em regra

de posto baixo. Um cabo muitas vezes. facil perceber

como isso piorou a situacao do indio (224 e 224-A).

Mendonga Furtado e o irmao Sebastiao de Carvalho

sabiam desses inconvenientes. Logo o que fizeram nao visou

o indio, nem se inspirou no bem publico da Amazonia. Foi

apenas modelado pelo odio contra o jesuita. por isso, obra

mentirosa, postiga, que nao passou de letras impressas em
papel.

Desse ponto em diante comega a decair a obra da con-

quista do homera e da terra amazonica. Conquista que se

fez em beneficio de Portugal e, em conseqiiencia, do Brasil

— pela criacao das Reducoes, daqueles pequenos nucleos de

padres que, a partir de Belem, se espalham pela area imensa

da Hileia, a salpicam com psquenas manchas portuguesas, a

conquistam pelo uso da posse, a tornam uma terra sob a

autoridade do Governador do Para e permitem, enfim, pela

sua presenga, naqueles confins inospitos e entre indios sel-

vagens, que o sertanista luso-brasileiro penetre ate la, leve

a lingua portuguesa, o interesse comercial, e se faga conhece-

dor dos caminhos naturais que definem a geografia amazo-

nica. Essa geografia que se ha de registrar na Carta das

Cortes — feita por Alexandre de Gusmao — e que serviu de

base ao Tratado de 1750 e mais tarde, em 1777, ao de Santo
Iidefonso.

(224) No Sul — Bobadela da a Lisboa, em fevereiro de 17G1 informacoes
desencorajadoras sobre a lei Pombalina referente aos Indios, porque esses indios
"usam da liberdade como selvagens" e por Isso logo que tomaram posse da admi-
nlstrafi&o das suas terras venderam o gado, derrubaram matos e arruinaram tudo".

'Nao h4 para eles o dia de amanha". "Por essa razao nao tern havido, ale agora,
qucm (aca aliancja ou se junle com essa genie em casamento" (Citado por J. Luclo
de Azevedo — Novas Eponolaras, pag. 53).

(224-A) Capistrano de Abreu (Capitolos (la Hlsl6rla Colonial, pag. 276) trans-

creve a descrif;ao da vida numa dcssas aldeias de indios libertos pela Lei Pom-
balina. I'or ela se sabe "que os indios tern Vilas e Camaras" ; "sao nelaa

julzes sem saberem ler nem escrever" e quern os salva (• o escrivao, via de
regra, "um mulato sapatelro ou alfalate".

E «'sse juiz, no dia em que ha fungao na Camara marcha, as horas compe-
tenles, para "um pardleiro, com alcunha de casa de camara, aonde, llda as pe-
liyoes que o escrivao f6z na v^spera, sflo despachadas pelo mesmo escrivio, era

n'ome do Juiz (inrlio) oidinarlo".



Nessa conquista chega primeiro o Franciscano da Pro-

vincia de Santo Antonio. Entra em Belem um ano apos a

fundagao da Vila (1617); comeca a reduzir a bugrada das

cercanias e da ilha do Marajo, e modela os primeiros com-

batentes locais que auxiliam os luso-brasileiros, vindos do

Maranhao, a expulsar o intruso holandes e ingles. A seguir,

o vemos:

— agindo junto ao indio, em 1662 na regiao do Jari, e

mantendo "entre a boca do Amazonas e o Nhamunda
sete micleos" (225) de catequese;

— e, a partir de 1715, atingindo o Purus e o Urubuquara.

Depois chega, em 1636, o jesuita. Penetra em reconhe-

cimentos ousados no Tocantins, no Tapajoz e no Xingu;

inicia a pacificagao da indiada que nas vizinhangas de Belem
ocupa a margem sul do rio, e ja em 1655 vai ate ao Rio

Negro, descendo indios para os nucelos organizados nas pro-

ximidades da Capital. A partir de 1694, e apos a repartigao

feita pela autoridade civil de sua zona de agao, o vemos fun-

dando aldeamentos no Tocantins, no Xingu, no Tapajoz e no
Madeira.

Em seguida, chegam ao Amazonas os Carmelitas, cuja

primeira atividade e educacional: colegio em Belem para os

filhos dos colonos, mas que a partir de 1694 (quando a au-

toridade civil reparte pelas congregacoes religiosas as zonas

de agao para a conversao do indio) tern a seu cargo o Rio

Negro — onde chegam a montar oito aldeamentos desde a

foz do rio ate a zona de suas cachoeiras. No ano seguinte,

recebem a tarefa de operar nos Solimoes, de atuar em zona

ja ocupada pelo jesuita espanhol, o qual descendo o rio havia

reunido, sob sua direcao, uma enorme massa de indios. E
foi com o auxilio desses Carmelitas que, a partir de 1710

(quando gente portuguesa armada expulsa o jesuita espanhol

do Solimoes), a autoridade portuguesa pode ampliar e con-

solidar a area de dominio politico na direcao Oeste. Sao as

fundacoes de Coari, de Tefe\ de S. Pedro, de Paraguari, de

S. Paulo, etc. Fundagoes que Condamine conheceu em 1743,

(225) Artur C6sar Ferrelra Rels — 4 Conquista Espliilunl do .Vmazonas,
pag. 15.



quando desceu o Amazonas vindo do Peru, e encontrou admi-

rado casas, igrejas, capelas e presbiterios de madeira, de terra,

e de tijolos. E indias vestidas, naqueles desertos, de camisas

de panos de Bretanha.

O s&bio ainda pode observar que aqueles indios — al-

deados pelos Carmelitas — mantinham comercio ativo com
Belem, integrando-se na vida portuguesa da Amazonia (226)

.

Os Mercedarios (Ordem de Nossa Senhora das Merces)

entram em contato com a Amazonia desde 1639 — ap6s a

volta de Pedro Teixeira de sua viagem a Quito. Sao espa-

nh6is e, por isso, em 1640, com a Restauracao portuguesa,

tornam-se suspeitos. Mas, a pedido da populacao de Belem
(que tinha neles os melhores educadores) o Rei consente na
sua permanencia. Contudo, e a partir de 1663 que eles co-

mecam a penetrar no hinterland e a concorrer com fundacoes,

a obra de amansamento do indio. Suas zonas de acao sao

o Rio Urubu, o baixo Rio Negro e o baixo Amazonas. De
todas as Ordens que operaram na Amazonia esta foi a de

menos exito. E por isso, ja em 1723, D. Joao V ordenava a
retirada deles das Missoes, por serem "maus religiosos e se

estarem a servir dos indios como escravos para as suas gran-

geirias e comercios" (227).

Por fim chegam k Amazonia, em 1693, comegando a

operar em Gurupa, os padres Franciscanos da Piedade. Mais
tarde se espalham pelo Trombetas e pelo Xingu. De seus

antigos nucleos ainda sobram hoje cidades como 6bidos (an-

tiga Pauxis) , como Monte Alegre (antiga Gurupatuba) , Faro

(antiga Nhanmuda).

* * *

Assim, havia o padre, seguido do sertanista, concorrido

para a conquista da Amazonia. E isso de duas maneiras:

(22G) Ver Artur Cesar Ferrelra Re!s — A Conquista Esplriftial da Ama-

«onla, pag. 26.

(227) Artur C6sar Ferrelra Rels — A Conqnlsla Esplrltnal da Amazonia,

pag. 32.



por haver sido o amansador do indio e permitir que esse indio

fosse utilizado:

— como combatente adaptado a luta contra o selvagem

adverso;

— como remeiro nas penetracoes pela hileia imensa;

— como o cicerone daqueles confins desconhecidos;

— como o elemento principal no abastecimento das pe-

netrates (o que sabia explorar a floresta e o rio como
farmacia e armazem).

E depois, por haver realizado essa obra de aproveitamento

do indio numa area enorme da bacia do grande rio.

Destarte, pode-se afirmar que a penetracao do sertanista

no Amazonas (so possivel com o auxilio do indio) teve para

base a infra-estrutura das fundacoes religiosas; a presenca

dos padres ao longo do Amazonas, do Trombetas, do To-

cantins, do Madeira, do Negro, do Branco, do Solimoes, etc.,

formando com as suas fundacoes, uma rede de pontos de

apoio, de postos de seguranga, de areas de vida civilizada,

dentro da qual aquele explorador viajou e pode colher a droga

do sertao, manter com Belem um ativo comercio e descer o

indio — como escravo — aos trabalhos da primeira agricul-

tura e pecuaria criadas em torno da cidade.

Mas a lei pombalina que seculariza as fundacoes reli-

giosas destroi as bases do sistema. A partir dai tudo decai.

O indio aldeado se dispersa e a atividade mercantil da droga
nao pode se realizar com as facilidades anteriores. £ verdade

que se procurou, atraves de autoridades civis e de padres re-

gulares, substituir, nas fundacoes religiosas, o padre con-

gregado. Mas isso sem exito algum, pois faltava a ambos o

proposito, o espirito, o motivo psicologico que animava o

padre e o tornava, simultaneamente, um agente de organi-

zacao politica e espiritual.

O clero secular, enviado pelo Bispo do Para, alem de

inexperiente era insignificante. E a autoridade civil, uma
alma revoltada contra o seu isolamento entre indios e um
explorador deles. Logo, um agente de anarquia antes que
de ordem moral e economica. Por isso, imediatamente apos



a Lei Pombalina ja comegavam a aparecer relat6rios, cartas,

documentos publicos e privados pintando:

— a dissolugao das autoridades civis entre os indios al-

deados;

— a decadencia das fundagoes, pela fuga continua de

sua populagao;

— a impossibilidade de substituir o sistema de coloni-

zagao fundado em principios religiosos pelo leigo.

Dir-se-a que aquelas fundagoes — onde nao se ensinava

o portugues ao indio e onde o seu isolamento o fazia estranho

a autoridade e ao colono da Amazonia — constituiam um
perigo politico, uma ameaga do tipo das Redugoes dos je-

suitas espanhois no Paraguai. Dir-se-a isso e com razao.

Todavia, a medida pombalina que procurou corrigir o

erro foi primarissima, porque nao soube descobrir nas fun-

dagoes religiosas senao o mal delas, desprezando, como ine-

xistentes, o seu bem, a sua utilidade social, a sua textura

politica. Foi, assim, lei capricho, lei gesto impensado, lei

nociva a comunidade amazonica. Na realidade, a posse da
Amazonia, fruto:

— da agao das ordens religiosas;

— da agao do sertanista;

— da agao de Alexandre de Gusmao — consolidando, no
Mapa das Cortes e no Tratado de Madri, as areas con-

quistadas nela.

Ja estava assegurada. Se tal nao acontecesse, talvez,

a Lei de Pombal, que destroi as fundagoes religiosas, permi-

tisse ao jesuita espanhol e ao colono espanhol ampliar as

suas conquistas para Leste.

* * *

Com a libertagao do indio todas as congregagoes foram
atingidas. Carmelitas, os padres das Merces, os jesuitas.

Mas, de todos, s6 Sstes nao se conformaram. Levaram os
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pertences das igrejas e capelas, e agravaram, assim, o am-
biente hostil contra §les (228).

Fizeram mais: protestaram contra a usurpagao de seus

mantimentos e de seus indios escravos. Nesse protesto che-

garam a imprudencia de declarar a Mendonca Furtado que

eram "caixeiros da sociedade e, como tal, trabalhavam" e a

escrever que "sendo nos os protetores das liberdades dos

indios nao podlamos possuir algum que nao fosse legitimo",

isto e, ccnfessavam duas coisas que serviam maravilhosa-

mente a argumentacao de Mendonca Furtado. Primeiro, que a

Companhia de Jesus ja nao era mais, como ele afian<java,

uma organizacao de missionaries, mas uma empresa mer-

cantil. Segundo, que possuiam escravos, que eram tao inu-

manos quanto os colonos, tao temporais quanto estes. A
prova e que naquele protesto os jesuitas tiveram a levian-

dade de afirmar: "que nao podemos perder os que sao ver-

dadeiros (isto e, os indios escravos) e que possuimos com
bom e seguro titulo".

Ao jesuita do Para se juntou o do Maranhao e ambos,

em protestos irrefletidos, fizeram com que as reservas de

Mendonca Furtado, contra todas as ordens religiosas, con-

vergissem apenas sobre eles.

Lembremo-nos de que em 1754, um ano apos a sua che-

gada em Belem, Mendonga Furtado, em carta a Pedro da
Mota e Silva, se queixava da influencia nociva que as ordens

religiosas, em geral, tinham sobre a administracao publica,

e confessava mesmo "que qualquer estabelecimento que se

intenta ha de certamente ser oposto as conveniencias do
corpo dominante (as ordens religiosas) que tern na sua mao
todos os povos destes longos paises".

E tendo tal poder "hao de invalidar sem remedio hu-
mano" todas as tentativas que se quiserem fazer no quadro
da administracao geral.

Em outra carta, datada do mesmo ano e dirigida ao

irmao, volta ao assunto, dizendo: "que os regulares sao o

(228) A aciisag&o fetta em carta a Pombal quer por Mendonca Furtado quer
pelo Bispo D. Miguel de BulhSes.



inimigo mais poderoso do Estado". Inimigo que estando em
comunhao com o Estado, em vida domestica com ele "ainda

e mais poderoso e nocivo".

E repete, ainda uma vez, que o poder desses religiosos

6 "absoluto e prejudicialissimo", conduzindo "a total ruma
do Estado" e obstando "o progresso de qualquer estabeleci-

mento que nele se queira fazer" (229).

Por ultimo, em uma terceira carta tambem de 1754, ele

deixava claro que, a seu julzo, as ordens religiosas falhavam

completamente na Amazonia, pois: "era lamentavel o pro-

gresso que se tern feito com a plantacao do Evangelho (230)

a ponto de, sem receio, ele declarar que as reducoes no capi-

tulo religioso "nao adiantavam nada".

A prova e que "em todas as povoagoes de indios que aqui

se acham nao havera seis que saibam que coisa e ser cristao",

porque, afinal, nessas Povoagoes so se cuidam (e isso cai em
cheio sobre os jesuitas) "de conveniencias temporais", sem
que se lembrem nem da "caridade fraternal" para com o

indio "nem do interesse publico".

E ajunta que o visivel "6 a ambicao de se adquirirem a

droga do Sertao".

Percebe-se, portanto, que, em 1754, as restricoes de Men-
donga Furtado atingiam a todas as ordens religiosas, porque

para ele todas elas haviam falhado na sua missao de cate-

quese; todas escravizavam o indio e todas estavam empe-

nhadas no com6rcio da droga do Sertao.

Como tambem essas ordens nao ensinavam a lingua por-

tugu£sa ao indio, como meio de impedir o seu contato com
os colonos, esse indio acabava uma propriedade delas e um
elemento a margem da comunidade politica.

Tudo isso Mendonga Furtado sentia e assinalava em
cartas para Portugal. Mas assinalava, igualmente, que nas

povoagoes dos religiosos nao entravam colonos, nem autori-

<229) J. Lilclo de Azevedo — Os Jesnilas no Grfto-FarA, pdg. 259.

(230) Marcos Carnelro de Mendonga — 0 Ano de 1755 na Era Fomballna.



dades do Estado, nem mesmo as autoridades da igreja se-

cular.

Tinham assim, praticamente, direitos extraterritoriais,

direitos que lhes permitiam o privilSgio de so receberem os

que lhes eram afins e, entre eles, estrangeiros de varias

origens e linguas.

£ facil perceber a anomalia politica que isso constituia

e as razoes que Mendonca Furtado tinha, como Governador,

para nao se conformar com ela.

O fato 6 que as suas queixas tiveram eco no Conselho

Ultramarino, e este manda perguntar a Mendonca Furtado
— nesse mesmo ano de 54 (231)

:

— qual o valor das fazendas rurais das Ordens religiosas;

— se era pratico a coroa apossar-se delas;

— dando aos despojados os meios de subsistencia.

A resposta foi favoravel. A expropriacao apresentava

varias vantagens:

— aumentava no Amazonas a Fazenda Real;

— aumentava os rendimentos dessa Fazenda com a co-

branca dos dizimos dos quais eram dispensados os

religiosos;

— evitar-se-ia que esses continuassem os seus negocios

e pudessem, assim, dar atencao ao lado espiritual de

suas missoes.

Mendonca Furtado termina com esta ironia: "com a ex-

propriagao teriamos a vantagem de transformar os padres

de feitores de fazendas em missionaries e conquistadores de

almas para o ceu".

Mas e evidente que a opiniao de Mendonga Furtado sobre

a acao nociva das ordens religiosas atinge a todas.

Todas tern seus erros, todas sao perturbadoras da admi-

nistracao publica, todas devem ter sua acao limitada.

231) J. LCicIo de Azevedo — Os Jesnitas no Grflo-Pard p&g. 260.
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Logo, se essa malquerenga acabou se concentrando sobre

os jesuitas e porque eles foram os unicos que nao se con-

formaram; que fizeram protestos; que interessaram Roma
na sua causa; que tentaram enfrentar Mendonga Furtado

e o seu poderoso mano.

O certo e que, ja em 1757, dois anos apos as medidas

gerais contra todas as ordens religiosas, Mendonga Furtado,

em comunicacao ao irmao, focalizava apenas a Companhia
de Jesus, e informava que "todos esses requerimentos nao

consistem em outra coisa mais que em forjarem estes reli-

giosos por se sustentarem nas povoagoes que administram",

e meterem "o grande comercio que nela fazem" (232).

Noutra carta tambem dirigida ao irmao, Mendonga Fur-

tado dizia do Para: "nao posso reprimir os jesuitas: a sua

politica sagaz pode mais que os meus cuidados, tern intro-

duzido entre os selvagens costumes, mediante os quais logram

sobre eles uma influencia absoluta"; "estes padres nao dizem

(aos indios) claramente que os Reis de Espanha e Portugal

sao tiranos, porem com destreza lhe dao a entender que sao

maus senhores — de quern se tornariam escravos logo que
chegassem a ser suditos"; e insinua esta maldosa solugao:

"nunca sera possivel sujeita-los (os indios) sem subjugar

antes os seus vencedores (os jesuitas) (233).

Tudo isso contra o jesuita, agora o unico inimigo real,

inimigo que ele admitia poderoso como instituigao, embora

os padres, membros delas, vivessem miseravelmente. E e ele

proprio que em carta de 1757 — dirigida a Diogo Corte Real

— testemunha a pobreza da vida do jesuita:

— que as suas igrejas eram palhogas;

— que as alfaias do culto muito pobres;

— que a alimentacao dos padres a mais frugal;

— que a roupeta que usavam era feita de algodao grosso,

fiado e tingido na terra;

(232) J. Lucio Azcvedo — Os Jesuitas no Gr&o-Parn, p4g. 275.

(233) Cltudo por Luz Soriano — Hlst6rla do Relnado d'El Rel D Jose —
I Volume, pafc 380
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— que o chapeu deles durava geralmente a vida de seu

dono;

— que o sapato de duas sclas que usavam era fabricado

nas proprias fazendas (234).

* * *

Por sua vez, os jesuitas queixavani-se de Mendonga Fur-

tado — sobretudo do homem, como tipo grosseiro e prepo-

tente. Do homem a quern faltava qualquer qualidade de to-

lerancia e mansidao para lidar com outros homens. Nele so

afioria o agreste, o despotico, o enfatuado irmao do ditador

de Portugal.

Eram, pois, duas forgas em conflito: o jesuita, que pela

primeira vez fazia face a uma politica de afirmagao do Es-

tado, e Mendonga Furtado, que tambem pela primeira vez

enfrentava um sistema capaz de contrariar as suas pretensoes

de mandao.

Do depoimento de Mendonga Furtado e facil concluii

que os padres jesuitas, como individuos, eram pobres. Sua
forga politica e seu poderio economico estavam na Congre-

gagao. So destruindo esta, poderia Sebastiao de Carvalho re-

pousar, pois que era a terceira vez que os jesuitas apareciam

diante dele como obstaculo politico.

Primeiro, na criagao da Companhia de Comercio do

Grao-Para e Maranhao; depois, na caracterizagao da fron-

teira sul do Tratado de 1750 e que deu causa a guerra guara-

nitica e, por fim, no Amazonas, criando a agao de seu irmao
Mendonga Furtado, como Governador e representante do Rei,

embaragos de toda a especie.

Sabemos que dessas tres razoes so a primeira procede.

Mas que valor terao para o apaixonado Carvalho as razoes de

bom senso e justiga?

(234) J , Lucio de Azevedo — Os Ji-suitas no (. ruo- I'uru. pas 209.



O Terremoto

A 1 de novembro de 1755, as primeiras horas da manha
de urn domingo cheio de sol, Lisboa e sacudida por urn ter-

remoto (235).

Morre muita gente (236) e o numero de casas arruinadas

se aproxima de 10 mil. Da gente morta, a maioria e pobre.

Estava na missa burguesa, na missa do pe no chao. Ao con-

trario, o nobre so freqiienta a missa das 11. Por esse motivo

escapou dos escombros das igrejas.

Tambem o Rei e a familia real salvaram-se por acaso.

Iam a caminho de Belem e essa circunstancia evitou que

ficassem sob os destrocos do Palacio. Alem deste desabam:

a Patriarcal, o Arsenal, a Livraria de D. Joao V, o Palacio

Real do Pago, a Inquisicao, a Bolsa do Trigo, a Casa da India

e as residencias de 42 de seus nobres (237).

Paralelamente, ha vitimas estrangeiras : o Ministro da
Espanha e cerca de 70 pessoas da colonia inglesa.

No meio da balburdia, o Governo quase desapareceu.

Diogo de Mendonga foge apavorado; o outro Ministro Pedro

da Mota, transido de medo, nao sai de casa; e o Rei nao
toma decisoes, nao raciocina, treme apenas. Diante dessas

inutilidades sd Carvalho subsiste. So ele e senhor de seus

nervos, e toma medidas, e restabeiece a ordem e cria, em
nome do Estado, a autoridade necessaria. Entre outras coisas:

— mobiliza toda a tropa disponivel na extincao dos in-

cendios (238) e na guarda das ruinas dos edificios

publicos e casas particulares;

— nomeia 12 juizes para os 12 bairros da cidade, com a

mi^ao de reunirem todos os homens validos, pren-

dendo-os se necessario, e emprega-los a retirar os fe-

(235) C> terremoto de 1755 era o decinio primeiro Que a cidade sofria desde
ij J. Bntrc eles o de 1531 derrubou cerca de 1500 casas. (Camilo Castelo

Branc . - Peril) do Marques de Pombal, pag. 98).

(2SG) l :i esUmativas que clevam o niimero de vitimas a 45 mil; outras,

mals modes':: . limit.im a 6 mil.

(2 ; > Marcus Checke — O Dltador de Portugal, pag. 81.

(238) Os incendios resultaram dos fogoes acesos e das velas das igrejas.

Duraram triH dias. Marcus Checke — O Dilador de Portugal, pag. 82.
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ridos e os mortos das ruinas; reunir em lugar seguro

os objetos achados, construir fornos e cozinhas para

alimentacao da populacao;

— convoca tropa das Provincias com a missao de cercar

a cidade (a partir de 6 de novembro o cerco estava

terminado) e impedir a fuga dos ladroes com objetos

roubados;

— autoriza o enforcamento sumario, e exposicao por

largo tempo, de todo malfeitor apanhado em fla-

grante (239);

— da ordem aos governadores de Provincias para exa-

minarem todos os fugitivos — prendendo-os e os reme-

tendo para Lisboa;

— fecha o porto e manda fazer busca minuciosa nos

navios ancorados — pois nao so ladroes refugiaram-se

a bordo como, de muitos deles, sairam guarnicoes

para assaltar a cidade;

— divide os generos alimenticios, requisitados no interior,

pelos 12 magistrados da cidade, assegurando o forne-

cimento equitativo de comida;

— suspende o privilegio da aposentadoria ativa que per-

mitia aos nobres expelirem o proprietario de uma casa

qualquer e se instalar nela (240);

— evita a alta dos pregos;

— e inicia a desobstrucao das ruas.

A 29, ou seja menos de urn mes depois, ja se publica o

decreto da reconstrucao da cidade.

Mas, ao lado de Carvalho, muita gente cooperou por

iniciativa propria. Citam-se, entre outros: D. Joao de Bra-

ganga; urn cura da Patriarcal chamado Sarnpaio, que com
outras pessoas sepultou cerca de 240 vitimas e salvou outras

tantas feridas dos escombros; os filhos bastardos de D. Joao V,

os chamados Meninos de Palhava, que recolheram em seu

paco cerca de 12 mil pessoas alojando-as e alimentando-as;

(239) Foram enforcados c£rca de 200 ladrOes por ocasiao do lerremoto —
e os seus corpos, pendurados nas forcas, ali ficavam para escarmento.

(240) Latino Coelho — O Marqu6s de rombal, pag. 64.
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a Marquesa de Tavora, que transformer parte de sua casa

em hospital, etc.

Por seu tuiTio, a Inglaterra fazia chegar a Lisboa, um
mes apos o desastre, muito dinheiro (270 mil cruzados), fa-

riiiha de trigo, carne salgada, manteiga, arroz, bolachas.

Auxilio substancial que contentou imensamente o Rei; que o

levou, em fevereiro de 1756, a determinar, na distribuicao,

a prioridade aos vassalos de sua Majestade britanica (241).

Tambem a Franca (cuja oferta em dinheiro nao foi aceita,

porque adicionou a ela o pedido de um Tratado de Comercio

oneroso para Portugal) concorreu com arquitetos e mestres-

-de-obras (242).

Mas enquanto Carvalho agia, o Rei — encolhido na sua

residencia provisoria (uma barraca no bairro da Ajuda) —
continuava tremendo de medo. Esse medo foi tao grande

que ele nao se conteve: apelou para os ceus. Nao apenas

atraves de pieces ou de missas, mas de forma mais eficaz:

pedindo a Sao Francisco de Borja que intercedesse por ele;

que fosse o seu advogado junto a Deus; que impedisse a

repeticao do mal. Para agrada-io — o fez, atraves do Papado,

padroeiro de Portugal.

Carvalho e obrigado a tomar as medidas diplomaticas

e a concorrer. assim, para dar, a Companhia de Jesus, por

via desse Santo, antigo membro dela, um prestigio especial.

Mas nao ficou nisto o temor do Rei. Determina, atraves

do Senado de Lisboa, que se reaiizem, em todo o reino, no

dia 2 de novembro de cada ano, procissoes votivas a Nossa

Senhora. Que se reaiizem com toda a pompa "enquanto o

mundo durar".

Em l^ngo oticio, Carvalho escreve ao Embaixador por-

ungula em Roma (Antonio Freire de Andrade Encerrabodes)

que 'Sua Majestade tendo em consideragao os funestos

i Visconde de Santarem — Qnadro Elemeular, Tomo XVIII, pags. 361

(242) Idem, Tomo IV, p4«. 73



efeitos do terremoto de 1 de novembro e lembrando-se do

especial patrocinio de S. Francisco de Borja para preservar

de semelhantes e maiores estragos com o milagroso prestigio,

acs reinos, cidades e lugares — que o elegeram para seu

patrono e protetor contra terremotos, e servido que, em seu

nome, suplique V . S . ao Sumo Pontifice que lhe conceda e

nomeie para patrono e protetor dos reinos, contra terremotos,

ao dito Santo" (243).

Pode-se imaginar bem quanto essas providencias amar-

guraram Carvalho, ele que aceitava a doutrina dos Janse-

nistas, e que combatia a acao coatora da igreja sobre os

governos. Imagine-se o que lhe custou (obrigado pelo cargo)

engajar o seu nome em semelhante pedido.

Mas o Rei e a inquietacao esteriotipada, e o remedio mais
imediato, mais a mao, e a intercessao dos elementos celestes

de prestigio junto a Deus. Confunde-se assim, na mesma
tecnica de servilismo, o Todo Poderoso dos ceus com os da
terra.

O terremoto se deu a 1 de novembro de 1755 — ou sejam
5 anos depois de Carvalho subir ao poder. Foi essa desgraca

coletiva que permitiu o realce das qualidades de energia e

decisao dele. Morreu muita gente. Perderam-se bens mate-
riais e morais mas, com isso, lucrou Carvalho, porque, afinal,

apareceu a sua oportunidade, o seu grande instante, o acon-

tecimento necessario a criacao de um credito sem o qual ele

nao poderia agir.

Ate entao fora um Ministro vulgar, um administrador

cauteloso, um subalterno do rei, da corte e dos padres, apesar

da ascendencia que ja tinha sobre os outros Ministros (dois

palermas) e sobre o proprio rei. Ascendencia que e notada,

desde logo, por observadores estrangeiros

.

Um diz que Sebastiao de Carvalho: "poderia ser consi-

derado como o primeiro-Ministro" pois era, no meio daquela

(243) Souto Maior — O Marquis de Pombal, pag. 66.



pasmaceira e passividade, "infatigavel no trabalho, ativo e

expedite". Por essas razoes, "havia conquistado a confianga

do rei, seu amo" (244)

.

Outro consigna em carta que "segundo o rumor publico

e com todas as aparencias" "e Carvalho quern governa com
exclusao de teda a gente" "e quern possui, exclusivamente, a

confianga do rei" (245)

.

Ora, isso se escreveu antes do terremoto (que se deu em
novembro de 1755) o que implica em dizer que nao foi esse

terremoto que fez apaiecer Sebastiao de Carvalho. Todavia,

e ele que cria as condigoes necessarias para firmar definiti-

vamente o seu prestigio, mostrando ao rei (pela rapidez e

energia das medidas tomadas) que excedia, de fato, ao co-

mum de seus auxiliares. Mais: que ele, rei, podia, sem peri-

go, confiar-lhe o priviiegio de dirigir, sozinho, o Estado.

Pondere-se que, na epoca do rei absolute, nao ha o Mi-

nisterio. O conjunto de colaboradores que auxiliam o rei na
administragao nao tern unidade politica com ele. Ha pouco

menos que conselheiros, que homens de opinioes varias, de

inclinagoes politicas diversas e que so se unem, em torno do

rei, para, a pedido deste, ponderar-lhe algo.

O VEtat c'est moi define as instituigoes do pais, e nelas

o Ministro nao exprime uma orientagao nem um elemento

de controle.

O caso de Carvalho e realmente singular. Um caso de

absorgao do poder do rei; de uso de grande parcela dele. £
essa absorgao que explica a sua capacidade de iniciativa, e

as possibilidades de agao com que contou para se opor a no-

cividade do nobre e do padre. Explica tambem porque ele

pode ser governo durante 27 anos e enfrentar, sem desfale-

cimentos e sem medo, as oposigoes tremendas que encontrou.

* * *

O terremoto de Lisboa, fazendo emergir Carvalho, pode
ser considerado, na Historia de Portugal, como um episodio

(244) Marcus Checke — O Uitador de Portugal, p. a»

(245) Marcus Checke — O Dttador de Portugal, p. 66.



de revolucao social, como ponto de partida de urn governo

forte, que agita a sociedade e busca, a golpes de forca, mo-
dificar-lhe a estrutura.

Anote-se que o rei, dentro de seu medo supersticioso,

atribuiu a protegao divina o fato de a casa de Carvalho nao
haver sido destruida. Nao importa a sandice do conceito, nao
importa (como disse ao rei o Conde de obidos (246) que Deus
tenha tambem poupado as casas das marafonas da Rua Suja.

O certo e que isso aumentou o credito de Carvalho.

Assim, nao interessa as vidas que se perderam, os bens

que se destruiram, as ruinas que ficaram nos corpos e na ci-

dade. O terremoto foi para Carvalho um bem, o inicio do

seu poder, o instante unico de sua ascensao politica. Conse-

qiientemente, ele olha o terremoto com olhos otimistas, sem
consideracoes humanas ou escrupulos religioscs.

Nurn gesto de sinceridade, deixa escrito que o terremoto

pos "Portugal totalmente por terra" mas que, justamente por

isso, "O mal geral estabeleceu uma iguaidade de fortunas

particulares", pois "o tremor de terra subcavou os vicios nos

seus fundamentos", provando que "uma calamidade publica

tende a reunir coragdes e espiritos".

Entao, diante do fato, ele se anima a perguntar — "que

nao podera fazer um reformador ?"

Na verdade, esse reformador tern, no terremoto, uma des-

graga ou uma oportunidade ?

Carvalho se inclina pela oportunidade, porque "Portugal

nada perdeu nesta revoiugao" que foi o terremoto, de vez que,

se e certo "que algumas pedras foram derrubadas, que houve

aniquilagao de mercadorias, que se perderam alguns vassa-

los", verdade e tambem "que essas pedras ja estavam arrui-

nadas, que as mercadorias pertenciam quase todas aos es-

trangeiros, que os vassaios nao eram nem lavradores nem ar-

tistas e sim apenas ociosos", e dai a "nenhuma falta que fa-

zem ao sistema geral" da nagao.

Conclui, honestamente, que o terremoto serviu a Portu-

gal, pois "nao tocou mais que nos materiais que bem longe

(246) Luz Soriano — Hlst6ria d'El-Rei D. Jos6, I Vol. p. 250.



de serem causa de grandeza do Estado eram, pelo contrario,

a fonte de sua ruina" (247)

.

Mas nao foi facil convencer a gente beata daquela Lis-

boa de 1755 que o terremoto fora um fenomeno fisico e, por

isso, vemos Carvalho mandar sair da cidade, a distancia de

20 leguas no minimo, os casais amancebados. Era a formula

de acalmar a divindade; de tirar-lhe razoes novas paru outro

terremoto, para outra punicao . Convinha limpar Lisboa dessa

mancha e atender a supersticao de sua sociedade, a crendice

que transforma um fenomeno fisico num castigo de Deus e

pensa em acalma-lo punindo aqueles que nao seguem as leis

da igreja.

Contudo, a crendice nao era privilegio da cidade, pois na

Espanha se atribuia a ligacao de Portugal com a Inglaterra

a causa do terremoto, e na Inglaterra se proibiam as mas-

caradas do Carnaval, com medo que, la tambem, a terra tre-

messe (248)

.

O choque moral produzido pelo terremoto inclinou Car-

valho e o rei a uma tregua social. Libertam-se presos e per-

mite-se a volta dos jesuitas e dos comerciantes que haviam
sido deportados em virtude do protesto da Mesa do Bern

Comum

.

Mas essa tregua nao foi absoluta. O jesuita Malagrida

aparece pregando contra os costumes da sociedade e as ar-

bitrariedades do Estado, e descobre, nas ruinas do terremoto,

o efeito da ira divina, do castigo que o ceu repetira se os

homens nao se emendarem.

O ceu parecia querer repetir a desgraca. Percebiam-se

ainda tremores subterraneos e esses nao eram, como afirma-

va Carvalho, uma causa natural (249), mas divina. Causa

(247) Luz Soriano — Histdria do Reinado d'EI-Rel D. Jose, I Vol., p. 278.

(248) Rui Barbosa — Oracoes do Apostolo, p. 32.

(249) A verdade e que apareceu em Lisboa um folheto combatendo a opi-

niao geral — do rei, dos nobres, do populacho — que atribuia o terremoto a cau-
sas divinas, a castigo vindo dos ceus.

Foi contra esse folheto que se levantou o padre Malagrida.
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que ninguem podia negar, que seria impio por em duvida, e

desrespeitoso a opiniao do rei.

* * *

Um ano depois do terremoto, decreta-se a reconstrugao

de Lisboa. Faz-se a planta da cidade nova e se conhece o

norae do arquiteto que a projetou (Eugenio dos Santos).

Contudo pouco mais se fez alem dessas providencias iniciais

porque principiadas as obras comega a crise financeira do

Brasil; (1760) arrebenta a guerra contra a Espanha (1762),

e aparecem as despesas imensas com a campanha antijesui-

tica (250)

.

Por isso, as obras entram em marcha lenta, tao lenta

que em 1770 — o que quer dizer passados 15 anos; em 1773

o que soma 18 anos apos a catastrofe e em 1774 o que perfaz

19 — tres testemunhas (o italiano Alfieri, e os ingleses Tivis

e Dalrinple) acharam a cidade de Lisboa no "mesmo estado

ruinoso em que ficara no dia seguinte ao do terremoto" (251).

Tambem se sabe que dezessete anos depois do sinistra

"grande parte da nobreza vivia em barracas de madeira e as

casas construidas nao tinham elegancia nem boa distribui-

gao" (252)

.

O Salvador Iluminado

Menos de um ano depois do terremoto — em agosto de

1756 — ja Sebastiao de Carvalho esta senhor da Nagao. O
rei e figura secundaria, ridicula, mesquinha. Figura que so

aparece para homologar, com a legitimidade de rei, a vonta-

de dele. Aquela vcntade de mandar, de ser unico, de sobre-

por-se a consciencia da Nagao. Por isso, irritam-o os que nao
querem compreender ser ele o guia de Portugal e o seu Sal-

vador iluminado.

(250) Estima-se em nove milhoes de cruzados, o custo da campanha contra
os jesuitas. Luz Soriano — Hist6rla do Reinado d'El-Rei D. Jose, Tomo I, p. 439.

(251) Joao Ameal e Rodrigues Cavaleiro — De D. Joao V a D. Miguel, p. 65.

(252) Rocha Martins — O Marques de Pombal, p. 65. " - -



Nao. Nao e toleravel. Essa gente precisa ficar de boca

calada e de coragao obediente . Nada de murmurios ou de du-

vidas . O que o agrada e o silencio e a covardia, e se quiserem,

o temor e a bajulagao. Sendo assim, quando ele falar — es-

cutem, quando mandar — cumpram.
£ pois tudo muito simples e compreensivel . Tao simples

que s6 os espiritos anarquicos e dissolutos nao querem acei-

tar; e se opoem a ele; e conspiram contra ele; e pretendem,

com a indisciplina de suas almas vis, perturbar-lhe a exis-

tencia !

Oh crime dos crimes ! Sebastiao de Carvalho 6 o unico

e eles nao querem entender isso ! nao querem reconhecer

isso ! Nao querem aceitar isso !

Mas esse mal tern remedio. £ o Tribunal da Inconfiden-

cia, aquele Tribunal que vai verificar a lealdade dos suditos

e impedir que esses suditos ousem pensar que pensam.

Com esse intuito, a 17 de agosto de 1756 Sebastiao de

Carvalho arranca do rei esta monstruosidade juridica:

"Sendo-me presente que houve pessoas tais e

tao barbaras, que se atreveram a proferir que pode-

ria haver quern atentasse contra a vida de algum dos

Ministros, e considerando o horroroso escandalo que

semelhantes palavras causam na religiao, civilidade

e obediencia de seus fieis vassalos, sou servido que

o desembargador Pedro Gongalves Cordeiro proceda

logo uma exata averiguacao e devassa".

Devassa — diz o documento, "que ficara sem-

pre aberta, sem limitagao de tempo, nem determina-

do numero de testemunhas" (253)

.

6 pois um Juizado de Inconfidencia permanente e que,

na sua pesquisa e nas suas conclusoes, nao precisa de teste-

munhas para agir.

A fim de facilitar a agao devassadora desse Juizado, Car-

valho, que e o inspirador evidente dele, promete

"vinte mil cruzados de premio aos que fielmente des-

cobrirem os autores das praticas criminosas",

(253) ColeQflo da Leglsla$3o PortiiguSsa. Publicada por Antftnio Oel£ado da
Silva, p. 423.



e vai alem, assegura aos delatores um novo premio

"o perdao de todas as culpas que houverem cometi-

do ate ao tempo em que fizeram a declaracao con-

tra (alguem) . Mesmo que (incentiva esse decreto

odioso) os delatores "sejam cumplices do mesmo
delito".

Se o delator nao for cumplice do mesmo delito tera van-

tagens suplementares — pois tera, alem do perdao dos cri-

mes que haja cometido, "outras merces que receberao — [diz

o pulha do rei] de minha grandeza".

Por fim, Sebastiao de Carvalho transforma Portugal

num grande Tribunal, eis que o direito de prender nao se li-

mita ao Desembargador da alcada, mas a todas as pessoas

que constando-lhes que alguem realizou as ditas praticas

[refere-se ao crime de afirmar que podera haver alguem que

tente contra a vida dos Ministros de Sua Majestade]

.

O rei "estende os beneficios" atras citados e os autoriza

a prender [os criminosos] e remeter a qualquer magistrado

da cidade de Lisboa ou do reino" (254)

.

Entretanto, pode acontecer que o juiz esteja longe, que

nao seja facil entregar o suspeito imediatamente a ele.

Nesse caso — ninguem se atrapalhe — diz o rei cinica-

mente que "sou servido a autorizar os particulares" [pode

ser quern for] "que tiverem noticia ou veementes suspeitas

de semelhantes delinqiientes para os poderem prender por si

mesmos, conquanto que os levem ao Ministro de Vara branca

mais vizinho" (255)

.

Que deverao fazer do preso esses Ministros de vara bran-

ca ? Devem "remeter o preso ou os presos com os autos das

declaracoes que houverem tornado em segredo".

Mas para que esses Ministros nao facam ponderacoes pro-

cessuais e nem falem em direito de defesa — o decreto en-

contra uma solucao expedita: "as declaracoes nao precisam

(254) Cole?4o da Legislacao Portuguesa, publicada por Antdnio Delgado da

Silva, p. 425.

(255) Na hlerarquia judiciaria da 6poca havia o juiz de vara vermelha (sim-

bolo de uso obrigatorio) que era escolhido entre lelgos e o uiz de vara branca.

^uvidores, provedores e corregedores de 1* insiancia escolhidos entre togados).



de concurso do escrivao" e quando forem remetidas ao Juiz

Comissario este "as executara logo sem embargo de quais-

quer leis, regimentos, privileges, ou costumes contrarios —
quaisquer que eles sejam, porque todos hei por derrogados

para este efeito somente" (256)

.

Eis ai o estadista que foi Sebastiao de Carvalho. O ho-

mem que recompensa a delagao, que estimula a calunia, que

da premios a vinganga cobarde. E que cancela, num simples

ato oficial, todo o acervo de direitos juridicos que o portugues

vinha acumulando desde seculos. Mas isso e o lado exterior,

o lado visivel desse decreto, porque o que esta dentro dele e

a alma do ditador, e a necessidade de seguranca e de cober-

tura do despota. Seguranga sem a qual nao pode subsistir,

ele, o homem que comega tendo culto a si mesmo e necessi-

tando, por isso, de que a humanidade que o cerca multipli-

que em aplausos e em subserviencia aquele culto. Dai a irri-

tabilidade do autocrata, a sua tendencia nata para pretender

calar, pelo terror, as bocas dos que ousam duvidar de sua

missao providencial

.

* * *

Em rigor, a quern podia interessar essa criagao esdru-

xula em junho de 1756 ? Que Ministros do rei ela garantia ?

Quern, entre eles, poderia, na sua agao, tirar partido dela ?

Evidentemente Sebastiao de Carvalho. Isso porque, dos

Ministros de D. Jose, Pedro da Mota ja havia falecido, Diogo

de Mendonga acabara de ser preso, D. Luis da Cunha mal

fdra nomeado e Tome Corte Real entrara no governo depois

desse decreto.

Resta, portanto, Carvalho. So ele tinha interesse naque-

la monstruosidade juridica, naquele garrote que se punha ao

pescogo da Nagao. So ele precisava de garantias, dessas ga-

rantias que formam, para o perverso, uma necessidade espon-

tanea

.

(259) Souto Malor -- O MarquCs de Pombal, p. 76.



Mas, afinal, o que inspirou esse Juizado da Inconfi-

dencia ?

Na realidade, a tentativa que alguns nobres fizeram para

derrubar Carvalho em junho de 1756, ou sejam cerca de seis

meses apos o terremoto. Tentativa que teve, como principals

organizadores, Antonio da Costa Freire, que era Desembar-

gador, e o negociante Martinho Velho Oldenberg. O primeiro

chegou a planejar um novo governo, em que entravam varios

nobres (Duque de Aveiro e de Lafoes, os Marqueses de Ange-

ja e de Marialva e o Conde de Sao Lourenco) formando uma
junta chamada da Providencia, como a lembrar, apos o desas-

tre do terremoto, o lado Salvador do movimento.

O segundo, Martinho Oldenberg, procurando o rei e a

pretexto de oferecer-lhe a casa como residencia provisoria

(o rei se achava ainda alojado em barracoes de madeira)

apresentou um piano financeiro para a reedificacao de Lis-

boa. O rei parece haver mandado que tal piano fosse subme-

tido a Carvalho e Oldenberg negou-se a isso. Temia-o. Sa-

bia-o desonesto. Tinha-o em conta de homem que explorava,

em seu beneficio, o tesouro real.

Para provar isso, comprometeu-se a apresentar um re-

lato escrito. Aparece um Memorial, em que se acusa Carva-

lho de uma serie de dolos administrativos . Dolos que eram
quase heranga familiar, pois

— o avo havia acrescido os seus bens reivindicando he-

rangas incertas,

— o tio, o arcipreste, por processo analogo, se investira

do morgado de Carvalho "que pertencia a casa de

Atouguia",

— o pai havia construldo, sem nenhuma verdade, uma
arvore genealogica em que provava sua origem fi-

dalga,

— e Carvalho fizera-se eleger membro da Academia
Real de Historia para (sem levantar suspeitas) per-

correr os cartorios a busca de papeis velhos de casas

opulentas. De posse deles, esbulhar seus legitimos

donos.



Mas Carvalho fez mais. Explorou a sua situacao de Mi-

nistro:

— recebendo 50 mil cruzados para favorecer o contrato

da polvora,

— outros 600 mil pelo contrato dos diamantes e, por fim,

150 mil, em aeoes, da Companhia do Grao-Para, que

foram oferecidas a sua mulher.

Tal era o Memorial acusador, que o advogado Francisco

Teixeira de Mendonca redigira para Oldenberg. O Memorial

que pintava Carvalho como um desonesto e, paralelamente,

como concorrendo para a infelicidade da casa real, de vez

que o faz responsavel por "fatos mais horrorosos e indescul-

paveis, embaracando a dilatacao da ditosa descendencia de

nossos soberanos" (257)

.

visivel a alusao ao casamento da Princesa do Brasil

com D . Pedro, e que constituiu, ate a morte dos Tavoras, um
problema politico na corte.

O casamento do D. Pedro

Para clareza da exposicao, impoe-se contar a historia

que ha em torno do casamento de D. Pedro com a filha de

D. Jose a que se refere o Memorial.

Para isso convem saber que D. Jose, nao tendo filho

varao, o casamento de sua primogenita constituia problema

serio. Problema do pai como rei; problema da nobreza e da
Igreja como Institutos que viviam e dependiam da casa real;

problema da propria nacao que temia principe estrangeiro.

Quern poderia ser, entao, o seu marido ideal ?

Para a nobreza era o Principe D. Pedro — irmao de

D. Jose

— pois se evitaria, com isso, a ameaca de principe es-

trangeiro

— e se faria ascender um homem de carater fraco e com
a plasticidade mental necessaria a dar a essa nobreza,

no futuro Estado, uma grande liberdade de agao.

(257) J Lucio Azevedo — O Marques de Pombal e sua Cpoca, p. 160



Por sua vez, a Igreja reforcava esse movimento, porque

tinha nesse casamento, por motivos analogos aos da nobreza,

urn grande interesse. Tao grande que ainda no tempo de

D. Joao V conseguira, para ele, o consentimento Papal.

Mas D. Jose se opunha como Rei e como individuo. O
Rei que via no irmao um pobre diabo, um abulico, um ca-

rater fraco (258) e que seria, fatalmente, dominado pelo

nobre e pelo padre. O individuo que nao se esquecia, cheio de

queixas e rancor, das preferencias do pai, D. Joao V, a esse

irmao Pedro.

Dai o afastamento entre ambos; o isolamento de Pedro

em seu palacio; o odio de D. Jose a todos aqueles que se

acercavam dele e lhe davam prestigio.

Na realidade, esse pobre D. Pedro, que vive tao quieto

em Queluz, e cujo carater nao aglutina ninguem, nao po-

lariza antagonismos, nao pode constituir centro de atracao

de qualquer movimento contra o Rei — esse pobre principe

transforma a sua casa triste em ponto de reuniao obrigatoria

da gente de prol e dos jesuitas.

Iisso pela razao simples de ser ele, sem querer, um sim-

bolo de reagao, de protesto, de prova de discordancia com
o governo de D. Jose.

* * *

De seu turno, Carvalho somava as razoes do Rei o desejo

de casar a Princesa com D. Antonio — filho bastardo de
D. Joao V. Isso era tao publico que o Conde de Merle, re-

presentante da Franca, informa ao seu governo que: "Toda
a nacao deseja ver efetuado o casamento da Princesa do
Brasil, mas esse casamento contraria o Conde de Oeiras, por
isso que tanto ela como o infante sao afeicoados aos jesuitas".

O frances chega a insinuar, nessa correspondencia, a
existencia de rumores na corte, segundo os quais, Carvalho,

(258) O MInlstro austrlaco, reterlndo-se a D. Pedro, disse em correspon-
dence oficial que "file era sossegado e tlmldo" "e que nao o delxavam ter voto
em coisa alguina tratando-o como se tlvesse dez anos de ldade".
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em suas conversas com o Rei, mostrava continuadamente

"o interesse de desposar a princesa com D. Antdnio de Pa-

lhava, bastardo d'El Rei D. Joao V" (259).

Enfim, o casamento era urn problema da corte e nele

ate a Inglaterra estava interessada, chegando mesmo a su-

gerir o nome do Duque de Cumberland para marido da Prin-

cesa.

Essa candidatura malogrou e nesse malogro, segundo o

Ministro da Franca, cooperaram os jesuitas pois "tambem se

opusera ao consorcio (do Duque de Cumberland) o confessor

d'El Rei D. Jose, de acordo com os jesuitas", porque havia

"fortes razoes que contribuiam para a ruina dos Padres da

Companhia" (260).

* * *

Mas nao se creia que o interesse da nobreza no casamento

de D. Pedro saisse do quadro politico, de vez que ela mesma
o ridicularizava, o considerava um piegas, um bobo, e propa-

lava ate que ele era incapaz, fisioldgicamente, para assegurar

descendencia.

Mais tarde, em 1760, o casamento se realizou. Foi uma
uniao sem amor e sem contrastes compensadores. Casa-

ram-se dois tristes, duas criaturas inclinadas ao recolhimento.

O marido era um obeso, um mole, um homem sem en-

cantos fisicos, imenso e apalermado. Um homem que seria,

para a pobre princesa, apenas um pedaco de came flacida a

sua cama, a sua mesa, a sua roda.

A mulher, uma criatura feia, com tendencias a religio-

sidade, ao recolhimento piedoso, a vida monastica.

Apesar disso, com uma grande altivez, uma grande so-

berba, uma permanente atitude de majestade e de afirmagao

individual.

(259) Rocha Martins — O MarquGs de Pombal, Pnpno dos Jesuitas, pag. 157.

(260) Rocha Martins — O MarquCs de Pombal, Pnpllo dos Jesuitas, pag. 158.
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Todavia, ela prefere nao mandar. Prefere as suas pro-

cissoes, os seus retiros, os exercicios de contrigao que os je-

suitas lhe ensinam; ou, entao, ficar a testa da construcao

de igrejas, ou recolhida nelas, orando com o seu rosario de

marfim.

£ da conjugacao desses dois opostos que nasce D. Joao VI.

Foi a esse casamento que se referiu o Memorial do

advogado Francisco T. de Mendonca.

Afinal, chegou o instante de entrega-lo ao Rei e de en-

trega-lo sem o conhecimento de Carvalho. Operagao dificil

e que exigiu a participagao de dois barbadinhos italianos —
Fr. Clemente e Fr. Iluminato — que entravam, com faci-

lidade, na Camara do Rei.

O resultado foi, entretanto, contrario aos inspiradores

do movimento. Carvalho soube da existencia dele. Convenceu

o Rei da improcedencia das acusagoes e convenceu-o tambem
de que, naquilo tudo, ele, Carvalho, era o pretexto aparente,

porque, na realidade, a conjura era contra Sua Majestade.

Resultado: desterro para a Africa de Martinho Velho e

do advogado Francisco Mendonga; prisao perpetua para os

religiosos portadores do Memorial.

Essas foram as primeiras vitimas do terror pombalino.

Pouco depois, e ainda sob o pretexto da mesma trama, apa-

recem duas outras:

— Diogo de Mendonca Furtado — Ministro como Se-

bastiao de Carvalho;

— e Encerrabodes.

£;sse Mendonca Furtado era homem bonachao, manso,
afavel. Gostava do contato morno da corte, das palestras

vazias de seus freqiientadores e das festas, das cerimonias

religiosas, e das cagadas em que o Rei tomava parte. Por

isso, era popular. Nao so a nobreza o estimava pelo seu todo
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gentil e comunicativo, como o corpo diplomatico o tinha na
conta de um homem simpatico, de pessoa com quern se podia

manter relagoes amistosas. Dai o seu contraste com Se-

bastiao de Carvalho. Contraste de formacao psiquica: um
era extrovertido, outro introvertido. Contraste de utilidade

como membro do governo: um era vadio, outro ativo, e, por

fim, contraste em contato com os que precisavam desse go-

vemo. Nele essa gente encontrava o brando, o simpldrio, o

atencioso, e em Carvalho o egocentrico de atitude eterna-

mente distante, agreste e prepotente.

Assim, sem querer, e por simples confronto, crescia o

seu crSdito na sociedade, e crescendo — crescia em Carvalho

o despeito e a hostilidade a ele. £ natural, tambem, que

Furtado de Mendonga tivesse Carvalho como um empecilho

ao seu prestigio, que, apesar de sua bonomia, o desejasse

longe dali e estimasse o afastamento dele das funcSes de

Ministro.

O fato, e que nao conteve a lingua durante o preparo

da conjura de Velho Oldenberg. Deu noticias alvissareiras

a todos. Chegou mesmo a anunciar, com a autoridade de

Ministro, a proxima queda de Carvalho. Comprometeu-se

assim numa conspiracao em que nao era parte, e, um belo

dia, a hora em que lia o seu breviario (ele tinha ordens

sacras) a sua casa 6 cercada, e Luis da Cunha, seu com-

panheiro de Ministerio, lhe apresenta o decreto condenatorio.

Agora sabia que fora arrolado na conspirata de Oldenberg,

porque (dizia aquele decreto) : foi presente ao rei que ele

"com grande desordem e inquietacao excitou, com horriveis

escandalos, a paz, a civilidade e a obediencia que tinha obri-

gacao de guardar".

Por isso, D . Luis da Cunha, encarregado da execugao do

decreto, devera dar a Mendonga Furtado apenas tres horas

"para sair da corte e da cidade de Lisboa para distancia

afastada dela de 40 leguas".

DOose memento em diante, Sebastiao de Carvalho podia

agii s6 e nao temer, junto ao Rei, a presenga amortecedora

de qualquer obstaculo a sua agao de Ministro.
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O decreto de 1756, criando o Tribunal da Inconfidencia,

permitiu a Sebastiao de Carvalho nomear gente sua como

residentes nas povoagoes, e ter, assim, olhos atentos a qual-

quer movimento suspeito contra ele; ouvidos sempre alertas

a escutar toda a manifestagao de desagrado e coragoes mes-

quinhos a multipiicar, por Portugal, a sua acao onipotente.

Gramosa, que escreve 15 anos apos a morte de D. Jose

e que conheceu o ambiente da epoca pombaiina, diz que esses

agentes de Carvalho eram "Ministros faltos de literatura, fe-

rozes, que viviam prendendo, seqiiestrando, denunciando fal-

samente, ora com o fim de vinganga, ora para se utilizarem

de seus bens".

Em Lisboa, assinala ainda Gramosa, emissarios e confi-

dentes do Ministro "andavam pelas casas particulares, pelos

botequins, por toda a parte em que havia ajuntamento de

gente, movendo conversagao sobre o governo (261) e inter-

rogando, e prendendo, e criando o terror, o desassossego, a

inseguraga moral.

A Grande Antitese

A Companhia de Jesus foi a grande antitese dos objetivos

politicos de Sebastiao de Carvalho. Como principio de agao,

no quadro politico, o Inaciano:

— negava o direito divino dos reis (e Carvalho o afir-

mava)

;

— concedia aos suditos o direito de resistencia aos go-

vernantes (e isso era um sacrilegio para Carvalho)

;

— "sustentava que esse governante" era um simples

mandatario temporal na terra e que "o seu poder

vinha do povo de quern ele era um mero delegado"

(teoria antipoda aquela que Carvalho sustentava).

Vale dizer que, o jesuita, em materia politica, estabelecia

como postulados "a soberania originaria no povo" (e Car-

valho a soberania originaria no Rei). Mas, por outro lado.

(261) Job£ Fcrraz Gramosa - Sncvssos de Portugal, pag. 103.



o jesuita admitia que: "a jurisdigao eclesiastica" "procedia

de Deus e, por isso, nao podia ficar sujeita a jurisdigao civil

que provinha do mundo".

Ha, pois, para o jesuita distingao completa "entre or-

ganizagao politica e comunidade religiosa", porque o Estado

e "uma instituigao meramente humana no cumprimento de

fins temporais" (262).

Isso constituia, como anota Raymundo Gettel, uma mo-

dificagao substancial da primitiva politica da Igreja, eis que

na Idade Media ela aceitava e se batia pela fusao de Estado

e religiao. No entanto, agora, na concepgao inaciana, "o

Estado e a Igreja sao duas sociedades independentes", e essa

independencia deve ser dada a favor da Igreja, pois o jesuita

reclama "a ilimitada soberania dela sobre o Estado" (e Car-

valho dava enfase ao contrario).

Ha, assim, como anota Rui Barbosa, uma agao contraria

"a independencia dos governos" "e contraria a liberdade das

almas" (263).

Para o jesuita, a Igreja, atraves do Papado, precede o

Rei e deve ter ascendencia sobre a consciencia dos suditos.

Mas como a Igreja de Roma e Catolica, isto e, Universal, o

jesuita se fez, sem querer, internacionalista diante dos go-

vernos nacionais (264).

Dai o aspecto paradoxal da doutrina. De urn lado, de-

mocratica quando retira do Rei a origem divina e da ao povo

o direito de escolher o seu governo. Do outro, autocratica

quando admite que reis e povos devem ser obedientes a Roma.
Tao autocratica que um jesuita em 1625 ensinava "que o

Papa tinha direito de depor os principes infieis" e outro, nao
menos ousado, chegava a afirmar "que a insurreigao de um
clerigo contra o Rei nao constitui crime de lesa Majestade"

"porque os eclesiasticos nao sao suditos do Rei". Por fim,

um terceh'o "inculca as nagoes catolicas, como dever religioso,

o assassinio do principe que nao exterminar a heresia" (265).

(2621 Raymond Gettel - Hlst6iia das Id61as Foliticas, pag. 202.

I) Rul Barbosa — O Papa e o Concilio, pag. 40.

(264) Alberto Mallet — Hlstolre Moderne, pag. 369.

(265) Rul Barbosa - O Papa e o Concilio, pag. 16.
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Ha mesmo — entre os moralistas da Ordem — um
(Padre Escobar) "que justificou as crueldades mais selvagens

da Inquisicao, que exaltou os Autos de Fe, louvou como

penalidade benefica, a espoliacao dos hereges, e que acon-

selhou aos filhos dos infieis que denunciassem os pais ou

os matassem a fome" (266)

.

Mas para poder impor essa doutrina forcoso era manter

uma exigente disciplina entre os membros da Ordem. Uma
disciplina de carater rnilitar, em que a funcao domina o in-

dividuo e o limita a uma etica profissional, ou seja, onde os

fins e os interesses da Ordem precedem os escrupulos, os

pontos de vista, a moral individual de seus membros. For

isso, o jesuita nao faz apenas voto de castidade, de pobreza

e de obediencia, mas acrescenta um quarto: o de submissao

ao Papa. Troca assim a "razao pela obediencia", a "liber-

dade pela uniformidade" e acaba "resumindo a religiao inteira

na autoridade do papado" (267).

£ o que explica porque, nas regras de sua conduta, admi-

te-se "abrir mao da consciencia" para "consagrar a vida in-

teira ao servico de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos ponti-

fices romanos".

Como diz Mallet, o jesuita na sua disciplina "se deixa

conduzir como um cadaver" "ou como um bastao que um
velho tern na mao para lhe servir a seu bel prazer" (268).

Por fim, e essa disciplina e esse apoio a Roma que ex-

plicam porque a Ordem recebeu do Papado grandes privi-

legios:

— o de pregar e confessar em todas as dioceses, indepen-

dentemente da autoridade dos Bispos;

— o de dispensar, nos confessionarios, quase todos os

votos;

— o de dar asilo;

— o de dar grandes indulgencias;

— o de comerciar.

(266) Rui Barbosa — O Papa e o ConciUo, pag. 44.

(267) Rul Barbosa — O Papa e o ConciUo, pags. 41 • 44.

(268) Albert Malet - Blstolre Modorne, pag. 369.
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Agora e facil concluir quanto essa doutrina aborrecia

aos reis absolutos e quanto os privilegios dados a Ordem
aborreciam a Igreja Secular.

Em conseqiieneia, e facil perceber porque os inacianos

tiveram nela e nos principes os inimigos naturals (269) e,

paralelamente, porque os dois se uniram na luta contra eles.

E, ainda, por que Carvalho — homem que se afirmava

sob a cobertura do absolutismo real — combatia a Sociedade

de Jesus.

* * *

-*

Na massa popular a situagao e diversa. Ela estima o

jesuita. Ela o tern em alta conta. Ela o ve limpo diante do

sujo Franciscano; tolerante em contraste com o Dominicano

do Santo Oficio; trabalhador em comparacao ao ocioso frade

de S. Bernardo; e pratico, enquanto o Cartuxo vive da con-

templacao. E foi como homem limpo, culto, trabalhador e

pratico que entra nos saloes, penetra nos Pacos, assenho-

reia-se das catedras, domina espiritualmente a sociedade; e

desce as Missoes; e 6 poeta e publicista; e tern, merce de

uma disciplina rigida, unidade de acao. Foi tudo isso que
fez da Sociedade de Jesus uma grande forca politica.

A grande obra de Sebastido de Carvalho

Comeca em grande estilo a perseguicao a Companhia de

Jesus.

Ja vimos as causas anteriores: a guerra Guaranitica, a

oposicao feita a Companhia de Comercio do Maranhao e, por

fim, as dificuldades criadas a Mendonca Furtado. Vimos
tambem que os jesuitas, vivendo em descredito no Brasil,

deram a Pombal o primeiro ambiente para a sua acao contra

eles, e lhe permitiram, sem dificuldades, cercear as suas ati-

vidades eclesiasticas e economicas.

(209) Lembremo-nos de que entre os llvros de combate aos jesuitas houve
urn edilado em Crac6via em 1611 — A M6nila Secrcla (que publicou as InstrucSea

Secretas da Ordem) que levc imenso cr6dlto durante os sfculos 17 e 18. Ho]©

sabe-se que 6 falso o que file afirma. Todavla o seu flra lol atingldo pols concorreu

poderosamcnte para o descrfdito dos jesul'as.



Agora, em Portugal, o problema 6 mais alto, porque se

impoe provar que eles ameagam o proprio Estado; que nao

sao apenas nocivos a sociedade portuguesa, mas perigosos a

prdpria estabilidade do Governo do Rei.

Carvalho comega incluindo-os no Motim do Pdrto; depois,

no casamento de D. Pedro com D. Maria (assunto que de-

sagradava ao Rei D. Jose); em seguida, no processo contra

Velho Oldenberg e, por fim, no crime atribuido aos Tavoras.

Nessa luta gasta o tempo, as preocupacoes de Chefe de

Governo e toda a atividade diplomatica desse Governo (270).

Para ele, nao ha outro problema al6m do exterminio da

Companhia de Jesus. Rompe com a curia Romana; interessa

a Franca e a Espanha no mesmo problema; tece uma guerra

contra o Papado; desce a concessoes junto a Inglaterra para

obter meios de agao; e baba odio e mais odio (271) ; e mente;

e calunia; e suborna.

Apos anos e anos de luta, atinge os fins: faz desaparecer

a Companhia de Jesus. Tern nisto o melhor quinhao de seu

longo reinado; o premio maior a suas preocupagoes como es-

tadista; o mais largo acervo moral ao seu coragao como ho-

mem (272)

.

Na verdade, o seu odio nao plantou nada de util a gente

portuguesa, nem lhe impediu de continuar tao pobre como
antes de Pombal, tao ignorante quanto ele a encontrou, sem
direitos politicos como ja vinha vivendo.

Apenas serviu para quebrar a hierarquia da estrutura so-

cial, que tinha no padre e no nobre uma das amarras de seu

equilibrio. Quebrando esse equilibrio, a golpes de espada, Se-

(270) "A aversao que Unha aos jesuitas era tal que se tornava mania".
"Nada mais o interessava". "A nada mais atendia" (Palavras do Ministro da
Franca ao seu Govfirno). Ver visconde de Santarem, Torao VII, pag. 176.

(271) Chega ao ridiculo de escrever, em olicio envlado ao embaixador por-
luguCs em Madri, que : "A COrte (de Portugal) reputa o exterminio da Sociedade
de Jesus — mais util que o descobrimento da India" (citado por Visconde da
Carnaxide — O Brasll na Admlnlstracao Pomballna, pag. 35).

(272) Em oficio ao seu Governo, datado de 18 de junho de 1761, Saint Priest

— Ministro francos em Lisboa — diz que "a aversao que Pombal tinha aos Je-

suitas e a gl6rla que se dava por os haver expulsado era tal que se tornava uma
mania assim que a torto ou a direito nao podia talar em outra materia". (Vis-

conde de Santarem — Quadro Elemental-, volume 7, p. 167).
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bastiao de .Carvalho enfraqueceu, sem se dar conta, aquilo

mesmo que o seu coracao de mandao mais prezava: o abso-

lutism© do rei. Esse statu social que tinha para base justa-

mente os privilegios do nobre e do clero e que ele, no desva-

rio de sua onipotencia, reduziu a migalhas.

Sem haver pensado nisso, permitiu que, nas brechas

abertas na estrutura da sociedade portuguesa, aflorisse a bur-

guesia e, com ela, os primeiros elementos da democracia so-

cial que o seculo XIX ia tornar possivel.

Comeca a "Via Crucis"

O ano de 1757 termina mal para os jesuitas. Ate entao

as medidas de Sebastiao de Carvalho nao haviam ultrapas-

sado as suas atividades comerciais. Agora comegaram a se

ampliar, tocando os privilegios de confessores da familia real

e a dignidade da Ordem. Assim — a 19 de setembro de 1757

os jesuitas

— sao expulsos do Paco (273)

— obrigados a deixar a cidade,

— impedidos de voltar a ela sem ordem do rei,

— e substituidos, como confessores, pelos superiores dos

Franciscanos, dos Agostinhos e dos Carmelitas.

Era o primeiro passo para a via crucis que deviam per-

correr, pois Carvalho nao os deixara mais. Quer destrui-los.

E nisto tern o seu leit motiv, a sua ideia permanente, o obje-

tivo de toda a sua atividade publica.

Mas pouco antes dessas medidas, talvez em margo, Car-

valho publica (274) com um titulo enorme: A Relaqao Abre-

viada da Republica que os Religiosos Jesuitas das Provincias

de Portugal e Espanha Estabeleceram nos Dominios Ultra-

marinos das Duos Monarquias e da Guerra que Neles tern

(273) Foram os jesuitas — Jose Moreira, confessor do rei; Jacinto da Costa,

da rninha;' T!m6teo de Oliveira, da Princesa e infantes.

(274) Pode-se aiirmar, sem sombra de duvida, que fol Carvalho quoin man-
dou publlcar A Rel&cao, pole ele a juntou na 1" Representacao que fez ao Papa

contra os jesuitas. .... ,. .

.



Movido e Sustentado Contra os Exercitos Espanhdis e Por-

tugueses.

Nessa exposicao — que foi escrita em portugues, frances,

italiano e alemao, e espalhada pela Peninsula, Franca, Italia

e Alemanha — Carvalho enumera o poder da Companhia de

Jesus e a sua acao nefasta contra o Governo portugues.

Segundo 61e:

— ha uma poderosa Republica dos padres jesuitas —
que se estende entre os Rios Uruguai e Paraguai,

— com cerca de 100 mil habitantes espalhados em 31

habitacoes,

— todas elas ricas, onde vivem os padres em estado de

folganca e os pobres indios nao s6 miseravelmente

como reduzidos a escravidao.

Vai alem . Afirma ter sido esse governo temporal que mo-
bilizou gente e recursos belicos para se opor, pelas armas, a

ocupagao das terras cedidas pela Espanha a Portugal (Tra-

tado de 1750) . Foi igualmente o espirito mercantil e poli-

tico desses mesmos padres que, no Brasil, em varias ocasioes

e lugares, impediu os colonos brancos de descerem indios

para as suas lavouras. Foram eles, afinal, que se opuseram
as medidas economicas que o Estado portugues tomou atra-

ves das Companhias de Navegacao.

Dessarte, por essa Rela?ao, os jesuitas constituem uma
sociedade mercantil e politica que o Estado portugues nao
pode, a bem de sua defesa, suportar.

Entretanto, a Deduqao prossegue. Acusa os jesuitas

como insufladores das revoltas das tropas no Amazonas,
porque

"nao podendo obrar na honra e fidelidade dos ofi-

ciais obraram, contudo, nos soldados de menos obri-

gagoes" (275)

(275) No entanto, o irmao d61e — Mendonga Furtado — em carta escrita a
prop6sito dessa revolta diz "do que demonstrativamente se vfi que os viclosos

costumes daqueles homens (soldados) foi o que os fez romper naqueles desati-
no6" (Souto Maior — O Marques de Pombal, p 203)



e, por igual, como gente que se armava contra o Estado, pois

ja tinham iniciado, como no Paraguai, urn sistema de defesa,

possuindo duas pecas de artilharia na Vila de Trocano, di-

rigidas por dois guerreiros disfarcados em padres ale-

maes (276).

Tudo isso era absoluta inverdade:

— nao havia a poderosa Republica Jesuitica no Para-

guai. Havia redugoes, que isolavam o Indio do con-

vlvio do branco e que, por isso, tendiam a se trans-

formar em quistos dentro da comunidade politica

formada pelos espanh6is;

— nao era exata a riqueza dos padres como indivlduos,

e das missoes como organizacoes agricolas. Os lucros

arrecadados pela Companhia empregavam-se em be-

neficio dela em todo o mundo;

— tambem nao era verdade que a reacao contra o Tra-

tado de 1750, no sul do Brasil, fosse causada pelos je-

suitas Portugueses. Nasceu da falta de tato na exe-

cugao militar da delimitacao da fronteira no Rio

Grande do Sul e, ainda, da obrigacao de 30 mil in-

dios abandonarem as suas terras. Sabe-se mesmo que

a chefia da Companhia de Jesus acatou o Tratado;

que os padres Portugueses nao tomaram parte na
contenda; que a maioria dos padres espanh6is do Pa-

raguai limitou-se a protestos junto as autoridades

espanholas e que, afinal, poucos jesuitas permanece-

ram junto aos indios;

— por fim, os jesuitas nada tiveram com o motim das

tropas portugugsas estacionadas no Amazonas. Elas

se revoltaram por falta de pagamento de suas solda-

das. E as duas famigeradas pecas que constituiram,

para Sebastiao de Carvalho, a base da ameaga mili-

tar da Companhia na Amazdnia, estavam em Troca-

no por autorizagao do Governador do Para que pre-

cedera a Mendonga Furtado com o fim de afugen-

(276) J. Liicio de Azevedo — Os Jesuitas no Gr&o-Para, p. 269.
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tar os indios inimigos. Eram tao conhecidas das au-

toridades portuguesas que realizaram salvas em ho-

menagem a Mendonca Furtado por ocasiao de sua

chegada aquela localidade.

A verdade e que essa Relacao — escrita ou nao por Car-

valho (ela foi publicada sem autor declarado) — vai servir-

-lhe para iniciar junto a Corte de Roma a desmoralizagao da

Companhia, para criar ali um clima favoravel as medidas

contra os jesuitas, especialmente a impressao de que a Com-
panhia constitui para Portugal uma grave ameaca politica.

Com data de 8 de outubro de 1757 — o que quer dizer —
apenas 18 dias apos a medida que os expulsava do paco, Se-

bastiao de Carvalho determina ao Ministro portugues em
Roma

— que peca uma audiencia secreta. ao Papa (Benedito

XIV) e lhe de notieias das atividades nocivas dos je-

suitas ao Governo de S. Majestade Rei D. Jose I,

— e o esclareca sobre a necessidade de reformar a Or-

dem nos dominios de Portugal.

Devia o Ministro esciarecer ao Papa que os jesuitas ha-

viam "sacrificado todas as obrigagoes cristas, religiosas na-

turais e poiiticas a uma cega, insolita e interminavel ambi-

cao de governos politicos e temporais de aquisigoes e conquis-

tas de fazendas alheias e ate usurpacoes de Estados" (277).

fisse e o primeiro ataque. Mais tarde, em 10 de fevereiro

de 1758, ou sejam 4 meses depois, Sebastiao de Carvaltio vplta

a carga. Da novas instrucoes ao Ministro portugues e insiste

para que ele cientifique o Papa (277)

— da acao perturbadora dos jesuitas durante o terre-

moto,

— da participacao deles na revolta do Porto,

— da oposigao que fazem ao estabelecimento das com-

panhias de navegagao criadas pelo Governo por-

tugues,

• (277) Publicadas na Integra por Luz Soriano — Historia do Reinado d'El-Rel

D. Jose, II vol. p. 358 e 364
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— e, por fim, das dificuldades e das resistSncias que

opoem a execucao do tratado de 1750 entre a Espa-

nha e Portugal

.

Percebe-se bem a ac&o dissolvente que Carvalho usou

contra os jesuitas: acao direta junto ao Papa; agao de pro-

paganda atraves das publicacoes que o seu Ministro em Roma
espalhava; agao de conviccao pelo suborno que aquele

mesmo Ministro exercia sobre altas personagens ligadas a

Curia (278) e, por fim, a longa Relacao que, em varias lin-

guas, foi espalhada em Portugal e no resto da Europa.

Entretanto, tudo isso nao chegaria, talvez, a criar o cli-

ma de receptividade de que Carvalho precisava. A Compa-
nhia gozava ainda de prestigio e, com os seus 22 mil mem-
bros dispersos pelo mundo e em contato intimo com muitos

governos, representava, de fato, uma forga poderosa.

Mas, Carvalho teve a sorte de contar com tres fortfssi-

mos auxiliares

— em Roma — com o grupo de invejosos do prestigio e

poder da Companhia de Jesus. Grupo que cercava o

Papa e os Ministros dele (279)

(278) Em carta ao Ministro portugufis em Roma, Carvalho diz "tenho aqui
mais de cem mil cruzados em prata de Paris e porcelana de Saxe que n3o set

como remeter a Roma sem que se saiba de onde vem e a quern sao destinadas,

posso enviar-lhe alguns diamantes brutos que fareis lapidar at".

E termina declarando que "sai mais barato fazer a guerra com dinheiro que
com Exercitos". Por isso, "envio-vos desde ja quatro aneis capazes de se pode-
rem oferecer para ganhar" ou principiar a fazer a b6ca doce a alguns bona aml-
gos" (Souto Maior — O Marques de Pombal, p. 260).

(279) Entre esses o Cardeal Corsird — "que passava por filiado da Maconaria
(Souto Maior, obra cit., p. 206); o Cardeal Passionel — que era o Secretario dos
Breves e de quern o embaixador da Franga em Roma dizia nao poder esquecer

por v6-lo em Utrecht professando o deismo para agradar o prtncipe Eugenio.

Por fim, "o Cardeal Achinto, que recebera, como Passionei, presentes de Car-
valho. "Nao se esquega V. Exa. — dizia Almada a Carvalho quando lhe envlou
o Breve de Benedito XIV — de me mandar para Passionei e Achinto dois an6is

de diamantes e alguma coisa mais que julgue digna de lhes ser oferecida".

(Carta coniidenclal de Almada. de 7 de abril de 1768, citada por Francisco Luiz
Comes — Le Marquis de Pombal, p. 194).



— no resto da Europa — com os governos e membros de

outras organizacoes religiosas que temiam os jesuf-

tas e os tinham como perturbadores da acao politica

de seus Estados (280)

— e, por fim, com o representante de Portugal a Corte

Pontificia (Francisco de Almada e Mendonca)
,
primo

de Carvalho e inimigo figadal da Ordem. Inimigo

que mantinha em Roma uma rede de espionagem

contra os jesuitas e financiava publicacoes contra

files.

Essa campanha ja ia colhendo os seus primeiros frutos,

pois ja havia gente que acreditava na lenda de que, no Pa-

raguay um jesuita brevemente se faria coroar rei com o nome
de Nicolau I (281)

.

Finalmente, a peso de presentes, o Ministro de Portugal

em Roma consegue arrancar a 11 de abril de 1758, um Breve

que da a Sebastiao de Carvalho a primeira grande vitoria:

a nomeacao do Patriarca de Lisboa para Visitador e Refor-

mador da Companhia de Jesus nos reinos de Portugal.

E este, logo depois (maio de 1758) proibe aos jesuitas,

em longa Pastoral, toda atividade de comercio. Essa ativi-

dade e: "indecorosa, indecente e prejudicial as pessoas dedi-

cadas ao culto divino" (282) e os padres da Companhia de

(280) Contra os jesuitas os esplritos livres levantavam muitas acusac3es: a

responsabilidade na Calabria e no Piemonte no morticlnio dos Valdenses; a res-

ponsabilidade na politica cruel de Filipe II de quern foram alma e conselho;

"aprovarem e glorificarem a carnificina de SSo Bartolomeu — a que chamaram
nolte imortal" "abencoarem, como confessaram, o punhal de Jacques Clement"

(Rui Barbosa — O Papa e o Concilio, p. 42).

(281) Todos acreditavam na versao maldosa da existencia desse rel. Em carta

o Padre Gervasonl — procurador da Provlncia do Paraguai em Madri dirigida

a um superior jesuita de Roma, diz ele, em Janeiro de 1756: "todos em Madri

creem como o crfiem em t6da a Espanha e fora da Espanha em tdda a Europa"

na existencia "deste rei Nicolau" (Anals da Biblioteca Nacional, volume LII, pa-

gina 324).

(282) A 2 de Janeiro de 1759, o encarregado de negdcios da Franga diz que

os ingleses em Portugal "estavam descontentes com a perseguicSo felta aos je-

suitas — com os quais tinham grandes e proveltosos negdcios comercials" (Vis-

conde de Santarem — Qoadro Eleinentar, Tomo XVIU. p 369).
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Jesus: "reus de negociacao e mercancia", pois era publico e

not6rio que esses padres

"nos colegios, noviciados, casas, residencias e outros

lugares, sem pejo do mundo, sem temor de Deus e

em grave prejuizo de suas almas aceitam — (como

se as suas residencias fossem bancos ou casas co-

merciais) letras de dinheiro a cambio, vendem mer-

cadorias transfretadas da Asia, da America e da Afri-

ca, salgam carries, peixes, e couro para negociarem

e instalam — para o mesmo fim, em tendas, gene-

ros molhados e de acougue".

A Pastoral e grande. Ocupa 11 paginas impressas em 8°

e se caracteriza pela veemencia na argumentacao

.

Com ela o credito dos jesuitas baixava ainda mais e com
ela desaparecia, tambem, em Portugal, a possibilidade da so-

brevivencia material da Companhia de Jesus (283) . Por fim,

em junho, sofrem os inacianos outra restricao: sao proibidos

de pregar e confessar.

i

Rua com eles

Expulsos do Pago; proibidos de qualquer atividade mer-

cantil; inibidos de pregar e confessar, sentiram os jesuitas

que a hora de suas atividades religiosas em Portugal se apro-

ximava do fim. Fazem, em julho de 1758 (ou seja um mes
apos ao ultimo ato do Patriarca contra eles), um apelo ao

Papa (284), no sentido de que Sua Santidade intervenha a

favor deles, pois se ha qualquer razao de queixa do Governo

portugues contra alguns padres jesuitas, essas razoes nao

podem abranger toda a Companhia.

Sendo assim, a pastoral do Cardeal Saldanha era "inju-

riosa e injusta". Alem disso, os jesuitas ja haviam suplicado

a sua Majestade D. Jose que lhes desse noticia "circunstan-

ciada dos delitos e dos reus — para se aplicarem a estes as

(283) Publicada na Integra por Luz Soriano — Historia do Reinado d'El-Rei

D. Jose, II vol.. p. 377.

(284) Ver na integra o Memorial em Luz Soriano — Historia do Reinado
d'El-Rei D. Jose, vol. II, p. 388



merecidas penas''. No entanto sua Majestade nao respondeu

a essa suplica.

Em agosto (1758), ou seja um m6s depois de apresen-

tado o Memorial, uma congregagao de cardeais (a quern Cle-

mente XIII submetera o caso) dava a solucao: nem ficar

contra os jesuitas, nem a favor deles. Recomendar, apenas,

ao Cardeal Saldanha (atraves do representante do Papado
em Lisboa) maior moderagao . £ a solucao cautelosa de quern

nao quer se meter na questao e deseja equidistancia . Mas e,

para os jesuftas, a certeza de que continuam desamparados,

porque Saldanha nao pode ser mais nem menos moderado.

Saldanha e apenas a ponta da faca que Carvalho aciona, o

instrumento passivo dele, uma vitima moral da mesma dita-

dura que abafa as consciencias portuguesas.

Tal 6 a razao porque a resposta do Papa os deixou tao

s6s como antes do Memorial e at6 permitiu que Carvalho fi-

zesse publicar em Lisboa um documento contra eles. Do-

cumento que aparece como sendo a decisao da Congregacao
dos Cardeais e no qual os jesuitas sao rudemente atacados.

Mas hoje h& duvidas sobre a autenticidade desse Pare-

cer. Primeiro, porque a Congregacao o entregou diretamente

ao Papa e o natural e que este nao o divulgasse . Depois, por-

que se o fizesse publico seria atraves do Superior da Compa-
nhia de Jesus, entidade a quern ele devia uma resposta e nao
ao governo portugues. Finalmente, porque a propria redacao

o torna tao parcial as medidas de Carvalho contra os jesuitas

que custa crer tomasse o Papado tal decisao (mesmo na si-

tuacao desmoralizada em que vivia)

.

Mas para a gente portuguesa so sobrava de real uma
coisa: os jesuitas nao encontram, na propria Curia Romana,
quern os defenda. E assim Carvalho deve estar com a razao.

Rua com eles

.

"Mais um empurrdo e a mala descerd ao pordo"

Em setembro de 1758 da-se o atentado ao rei, e Carvalho

nao quer perder a oportunidade para incluir os jesuitas entre

os criminosos arrolados nele. Veremos, no momento apro-
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priado, o que conseguiu fazer, as medidas de excecao que to-

mou para impedir, aos indiciados, qualquer meio de defesa;

os recursos de delagao que estimulou para obter informacoes

e o apelo que fez a tortura para conseguir, das testemunhas

e dos acusados arrolados no Processo, as declaracoes de cul-

pabilidade de seus inimigos no atentado ao rei. E, dentre

esses, alguns padres jesuitas.

Mas apareceu uma dificuldade. O Governo portugues

nao tinha, pelo direito usual da epoca, competencia para sen-

tenciar religiosos. S6 um tribunal eclesiastico, so um conse-

lho de padres — regido pelo direito canonico. Isso obrigava

a pedir a Roma uma excegao para o caso do atentado, por-

que Malagrida, e outros jesuitas segundo Carvalho, tomara

parte na conspiracao contra a vida do rei, e era necessario

aplicar, sobre ele, as sangoes da Justica Civil.

Dai nova atividade diplomatica de Carvalho junto ao

Papa, iniciada em abril de 1759, por intermedio do Procura-

dor-Geral da, Coroa. Mas antes disso, convem acrescentar, as

medidas que o Tribunal da Inconfidencia tomou contra al-

guns jesuitas, outras mais que aumentem o descredito deles.

E Carvalho obtem do rei (janeiro de 1759) duas cartas

regias contra os jesuitas. Na primeira, determina-se aos

chanceleres das Relacoes de Lisboa e Porto que procedam a

reclusao deles e seqiiestrem os seus bens, pois esses regula-

res "haviam maquinado, persuadido e incitado a conjuracao"

contra Sua Majestade.

Na segunda, dirigida aos Prelados Diocesanos de todo o

Reino, se da noticia "dos erros pios e sediciosos que haviam
seminado os jesuitas" e se alerta a esses Prelados da necessi-

dade de "preservarem as suas ovelhas de tao venenoso con-

tagio"

.

Assim, Sebastiao de Carvalho:

— criava em Roma, pelo suborno e pela calunia, um
clima desfavoravel aos jesuitas,

— obtinha, merce disso, que a Igreja Secular represen-

tada pelo Patriarca de Lisboa os fiscalizasse, quebran-

do a autonomia de que gozavam desde a fundacao

da Companhia,



— cortava qualquer contacto deles com a familia real

e, e em conseqiiencia, com a nobreza, expulsando-os

dos confessionarios do Paco,

— limitava os seus movimentos e os fazia reclusos em
seus conventos,

— e, por fim, na base da mesma calunia, despojava-os

de seus bens e tornava-os indignos de permanecerem

em Portugal

.

O crtentado contra a vida de D. Jose

Na noite de 3 de setembro de 1758, nas proximidades do

Palacio da Ajuda, homens embugados atiraram sobre uma
carruagem em que se achava Pedro Teixeira, criado parti-

cular do rei D. Jose. Criado que gozava de grande prestigio

junto ao rei, porque era, alem de servidor oficial, o agente

amoroso dele.

O fim era mata-lo . Era vingar a ofensa que ele fizera ao

Duque de Aveiro, Mordomo-mor de Sua Majestade e que ali

estava postado como o chefe do bando que atacara a car-

ruagem .

Mas o tiro nao atinge o alvo. Atinge o seu companheiro

de viagem que e, desgragadamente para eles, o rei D. Jose.

De onde viria ele ?

Seguramente de uma aventura amorosa preparada por

seu alcoviteiro; pelo seu Mercurio — como na epoca se cha-

mavam os proxenetas.

O certo e que o rei esta ferido; o cocheiro, alertado pelos

tiros, fustiga os animais; a carruagem, no escuro da noite,

muda de rumo, sem que os outros cumplices possam atirar

tambem; e os conjurados, com decepcao, percebem o erro.

Quiseram matar um vilao e cometem, sem querer, uma ten-

tativa de regicidio.

A verdade e que, nessa noite, o rei nao se recolhe a Ajuda.

Dirige-se para o Junqueira, para casa do Marques de Angeja
— onde pode encontrar cirurgiao e permitir assim que, sobre

o crime, nao se espalhe noticia. Em Palacio ninguem soube.

Nas ruas, muito menos. Depois, a conselho de Sebastiao de



Carvalho, o rei nao aparece a ninguem . Feriu-se numa queda

e a sua cura ha de depender apenas de tempo. £ a versao

espalhada (285) . A versao que permite a Sebastiao de Car-

valho trabalhar em silencio; montar a devassa juridica; con-

ceber e redigir as ordens para ela; impedir, pelo disfarce, que

os seus inimigos (que ele quer envolver nela) desaparecam

da cidade.

Recebe os acusados, conversa de modo amavel com Sles

e da-lhes, respeitosamente, noticias do rei. Vive assim nesse

mimetismo tres longos meses — maquinando a sua vinganca

e montando, peca a peca, o seu maior crime.

Por isso, s6 no fim desses tres meses — em dezembro

de 1758 — o corpo diplomatico sabe oficialmente da tenta-

tiva de regicidio e sabe o nome dos que Sebastiao de Carvalho

envolveu nele. Sao os Tavoras (o velho Marques, a sua
mulher D . Leonor, os seus dois filhos) , o Conde de Atouguia,

o Duque de Aveiro, 3 criados dele e um sem numero de outros

desgragados que Pombal manda prender, degrada das funcoes,

humilha moralmente e que vao pagar, fora da algada publica,

as dividas que seu odio quer cobrar. Por fim 6 Malagrida,

sao outros tantos jesuitas, sao centenares de vitimas, cujos

nomes nao sao publicados e nem sabem bem porque lhes su-

cede aquilo.

Ha pois, no crime, desde logo, duas figuras principais:

o Duque de Aveiro e Pedro Teixeira.

O primeiro era um enfatuado, um irritante soberbo.

Sempre agreste, de trato dificil, gerando antipatias, provo-

cando conllitos e despertando odios ocultos em torno de si.

E podc-se bem imaginar o ciume que esse pedante tinha de

Pedro Teixeira, o "mercurio" do Rei. Aquele labrego que, na

(285) A 7 de setembro o rei encarrega a Ralnha de governor o pals "por

ser convenier.te dar providencia ao governo destes reinos enquanto durar a mo-
16stia com que prcsentemente me acho". E a 14 do mesmo mes, pela "Gazeta

de Lisboa", se declara que "El-Rei. por causa de uma queda que deu, dentro do

seu palacio, "se sangrou no dia 4" e que se acha melhor", O Procesco do* TAvo-

ras — Prefaciado e Anotado por Pedro de Azevedo, p. 307.
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alcovitice com D. Jose, lhe era intimo, lhe era util, lhe era

valido. Mais valido que ele Aveiro, de sangue nobre, de alta

linhagem, com titulos e merces. Imagine-se o despeito de

Aveiro, a magoa incontida de seu coragao, o rancor surdo e

temeroso com que — Mordomo-mor do Palacio — presenciava

essa distincao.

Tal odio a Pedro Teixeira era publico, era sabido por

todos, e ninguem ignorava que, pouco antes do atentado

contra D. Jose, Aveiro sofrera uma insolencia de Pedro Tei-

xeira. A causa fora uma ordem nao cumprida e, em con-

seqiiencia do fato, uma troca de palavras asperas: de Aveiro

chamando a Pedro Teixeira de Mercurio do Rei e deste res-

pondendo que "se honrava do emprego que lhe dava Sua
Majestade (o de proxeneta) e especialmente quando junto

a duquesa e as filhas de V. Exa." (286).

Ha, portanto, desde logo, uma resposta a celebre pergunta

que se faz diante de qualquer vitima: a quern interessava a

sua morte?

Aqui e evidente que, dos dois passageiros da carruagem
atacada, o menos visado seria D. Jose. Por que?

Primeiro, porque tudo indicava que D . Jose nao sairia do

Palacio na noite de 3 de setembro. Pouco antes falecera a

sua irma, a rainha da Espanha e, por luto oficial, decretado

por ele mesmo, Sua Majestade ficaria em nojo por 8 dias.

Depois, porque nao seria facil saber se D. Jose sairia aquela

noite. A saida era clandestina e nesse carater devia ser mon-
tada em segredo.

E a saida do "Mercurio" Pedro Teixeira?

Seria facil saber que ele ia sair?

Creio que sim, uma vez que as providencias sobre a sua

carruagem particular (e que era aquela em que se achava o

Rei) poderiam ser conhecidas do Duque de Aveiro como Mor-

domo-Mor do Palacio.

Ademais, o fato de o ataque se haver dado por ocasiao da
volta da carruagem vem reforcar a hipotese de que o duque

(286) Souto Maior — O Marqnfis <le Pombal, pftg 105
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de Aveiro — tendo ja preparado o atentado contra Pedro

Teixeira — o desencadeasse apos saber exatamente da saida

dele em sua carruagem particular.

Mas continuemos as perguntas.

Odiava o duque de Aveiro a D. Jose?

A sentenca forjada por Sebastiao de Carvalho diz que

sim, declara que Aveiro "havia concebido uma temeraria, sa-

crilega e implacavel ira contra El-Rei por haver Sua Majes-

tade desarmado as maquinagoes com que o mesmo reu se

arrogava ao direito de merces para as quais nao tinha titulo

nenhum" e "por haver Sua Majestade impedido a celebragao

do matrimonio" que Aveiro havia ajustado entre o seu filho

Marques de Gouveia e a irma do Duque de Cadaval (287).

E essas merces foram negadas, e como o casamento do

Marques de Gouveia foi impedido o Duque de Aveiro admitiu

a influencia de Sebastiao de Carvalho na atitude do Rei.

Tais sao, em sintese, os argumentos da sentenga.

Entretanto, isso nao prova que Aveiro odiasse o Rei.

Nem ha outras fontes em que se possa chegar a tal conclusao.

Pode-se, e verdade, admitir que ele desprezava Sebastiao de

Carvalho nao so pelas dificuldades que este criava a sua agao

de Mordomo-Mor como por considera-lo (ele um enfatuado

nobre) de categoria inferior.

Cabe, assim, outra pergunta: a Aveiro o que interessava

mais?

a) a morte do Rei sem o qual Sebastiao de Carvalho

nao seria nada?

b) ou a de Sebastiao de Carvalho, que era um empe-

cilho as suas ambigoes de prestigio junto ao Rei?

No primeiro caso (morte do Rei) e evidente que Aveiro

rorreria dois grandes riscos: o de ser descoberto o regicidio

e, ncste caso, de ser ele condenado pelo sucessor de D. Jos6;

ou o lisco de assegurar a sua impunidade matando tambem

(287) O ProceNso dos Tdvoras — Prelaclado e Anotado por Pedro de A*e-

vedo, pae 31.
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toda a familia real, ou seja, realizando uma revolugao com-

pleta.

£ claro que, no desagravo de seu odio, a morte de Se-

bastiao de Carvalho oferecia menos perigos que a do Rei.

Mas cabe, ainda, uma terceira pergunta:

— atirando sobre a carruagem de Pedro Teixeira era

provavel atingir Sebastiao de Carvalho? Em outras

palavras: Sebastiao de Carvalho viajava normalmente

naquela carruagem?

A resposta e negativa, e, por isso,

— admitindo o odio de Aveiro a Pedro Teixeira;

— admitindo que Aveiro tinha possibilidades (como

Mordomo-Mor) de saber, de antemao, da saida de

Pedro Teixeira em sua carruagem na noite do crime;

— e admitindo que o nojo do Rei tornava improvavel a

sua presenca na carruagem de Pedro Teixeira, tudo

leva a crer que o objetivo do atentado nao era D. Jose,

mas o seu "Mercurio" Pedro Teixeira (288).

Lembremo-nos agora de que:

a) os conjurados presentes ao atentado eram apenas

tres: o Duque de Aveiro e dois criadcs seus;

b) e que esses conjurados, tendo ouvido o cocheiro gritar

que o Rei ia na carruagem, trataram de fugir.

Destarte, reconheceram, de pronto, o desgragado engano

e sentiram que nao seria possivel continuar a acao.

Quanto a participagao dos Tavoras no crime, as provas

apresentadas pelos que defendem Sebastiao de Carvalho nao
convencem, porque tais provas se limitam as suposigoes:

— do odio dos Tavoras contra D. Jose, por haver este

desonrado a familia, fazendo-se amante da mulher
de Luiz Bernardo, o mais novo Marques de Tavora;

(288) O Ministro briianico, Mr. Hay, observara a propfisito dlsso que o
Rei e Teixeira "costumavam regressar separados das excursoes externaa"

(Marcus Checke — O Dltador <k- Portugal, pag. 147).

13



— e haver enviado propositadamente para a India o

velho Marques de Tavora, acompanhado da Senhora,

como meio de impedir a vigilancia dos dois sobre a

nora.

Na realidade, D. Jose teve amores com a nora do velho

Marques, e tudo indica que a Comissao na India, dada ainda

no tempo de D. Joao V, visou a facilitar aqueles amores.

Mas e realidade tambem que o crime se deu quatro anos

depois do velho Tavora voltar da India e ainda que, durante

esses quatro anos, nao so o velho como outros membros da

familia procuraram o Rei, receberam merces e se mantiveram

em silencio absoluto em relacao ao fato desonroso (289).

Ha a assinaiar, ainda, o fato esdruxulo de os Tavoras

se unirem a Aveiro em crime de lesa-majestade, eles que
eram inimigos havia muitos anos. E esta inimizade era tao

publica que a propria sentenga reconhece.

Por sua vez, a sentence revisora feita no tempo de Dona
Maria I, declara que "efetivamente os Marqueses de Tavora

nao tiveram parte na conspiracao porque os depoimentos de

Joao Miguel e Joaquim Santos, cocheiros do Duque de Aveiro,

excluiram sempre o concurso dos Tavoras" "apesar dos tor-

mentos mais excessivos que sofreram" (290).

E a sentenca estranha mesmo "que alguem seja preso

e privado de sua liberdade antes de haver prova da culpa"

"e que seja condenado nas mais severas penas" sem haver

a conviccao plena do delito.

A Revisao da Sentenca (datada de 1781) estranha tam-

bem:

— que nao tenham sido nomeados os juizes adjuntos

que deviam (ao lado dos da Inconfidencia) assistir as

perguntas que se fizessem aos reus;

(289) Os am6res do Rei com a mulher do Marques de Tavora filho eram
tao conhecidos que o Tribunal da Inconfidencia refere-se a eles ao correr das

perguntas que fGz a Aveiro. E mais — no dia seguinte ao atentado generalizou-se

em Lisboa a versao de que o Rei 16ra viiima de uns tiros dados pelos Tavoras —
linicos no julgamento popular que tinham razdes de honra para tal.

(290) Vide Extrato da Sentenca Revisora absolvendo os Marqueses de Ta-
vora e o Conde Atouguia, em Lulz Soriano — Illstdria do Relnado d'El-Bel

0. in,.-, II Vol., pag. 269.



— e que no lugar onde se deram os tiros pudessem caber

11 homens a cavalo (como afirmou a sentenca con-

denatoria)

.

Sobra, pois, de toda a ac^sagao feita aos Tavoras uma
unica explicagao: o ressentimento de Carvalho a velha Mar-

quesa. Aquele ressentimento que ficou incubado em sua

consciencia desde a epoca em que pediu em casamento uma
filha dela e foi repelido com a proibicao de entrar na casa

dos Tavoras (291).

Ai talvez esteja a brecha que da claridade ao assassinio

da Familia Tavora, os seus sofrimentos terriveis e o empenho
com que Sebastiao de Carvalho a incluiu na terrivel devassa.

Os beleguins estao aientos

Logo apos ao atentado, os agentes de Sabastiao de Car-

valho assinalaram constantes encontros entre a gente dos

Tavoras e a do Aveiro. Verdade ou nao, existia essa infor-

macao e existia tambem uma outra que a vinha reforcar e

que fora dada por um luveiro de Lisboa. fiste precisava

mesmo que emprestara uma arma a Antonio Alves Ferreira,

empregado do Duque de Aveiro, e que este a devolvera cinco

dias depois do regicidio. Ainda: que a devolvera cheio de

contentamento declarando, entre agradecimentos e basofias,

que "com aquela arma dera o melhor tiro de toda a sua vida".

Aparecia, assim, a primeira pista; a primeira vereda a

regiao do crime. Pouco depois, abre-se outra clareira. Um
espiao informa que escutara urn mestre frances chamado
Rossolier declarar, numa taberna, que desconfiava haver sido

o Rei ferido por Antonio Ferreira. Isto porque esse Ferreira

lhe pedira uma pistola emprestada e lhe devolvera alguns

dias depois do atentado. Assim, atraves desse criado, o

Duque de Aveiro comeca a emergir e a dar direcao as sus-

peitas.

Por fim, D. Luis da Cunha pode informar que Salvador

Durao, namorado de uma criada do Duque de Aveiro, assistiu,

(291) Marcus Checke — O Dltador de Portugal, pag. 184.
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na noite do crime, a volta dos conspiradores e lhes ouviu

contar o caso.

Sebastiao de Carvalho tinha, desse modo, os primeiros

elementos para a individualizagao do crime e, em conse-

qiiencia, para focaliza-lo em Aveiro. O resto viria com a

devassa, com a tortura, com a opressao.

Foi buscar la e saiu tosqueado

No dia seguinte ao atentado ja Lisboa atribuia aos Ta-

voras a responsabilidade dele. Atribuia por intuicao. Dom
Jos6 era amante da mulher do Marques moco, e o escandalo

corria todas as ruas. Logo, so eles, por motivos de honra,

poderiam ser levados ao crime.

O fato 6 que, neses primeiros dias, o nome de Aveiro nao
aparece. Nao se descobre nos cochichos do povo. file acre-

dita, por isso, estar a coberto de qualquer perigo e ousa

(como meio para acrescer a sua seguranga) levar a noticia

a Teresa de Tavora, amante do Rei. E pede-lhe uma entre-

vista e a alerta, nessa entrevista, dos boatos em curso. O
povo faz dos Tavoras (o velho marques, o marido dela, e os

dois cunhados) os indiciados principals. Urge, pois, defen-

de-los, de vez que ela e, na realidade, a principal culpada

disso. O recurso e so um: pedir ao Rei o esquecimento do

crime — coisas que as meiguices da amante e as lagrimas

da esposa saberiam fazer.

Mas Aveiro, durante o periodo em que se dizia que o Rei

estava acamado de uma queda, denunciara-se em conversa

intima com o conego Paulo da Anunciacao, pois afirmara

a §le que a doenca do Rei nao resultara de uma queda, mas
de um tiro que levara por causa de mulheres (292). Ocul-

tava-se assim com alibi: o crime fora feito pelos Tavoras,

unicos que tinham motivos para um desagravo contra o Rei.

Acontece, porem, um inesperado: Teresa de Tavora des-

cobre que Aveiro nao esta inocente. Percebe-lhe a inquie-

tacao; sente nele falta de seguranga e, em defesa dos seus,

(292) Trecho da carta dlriglda a Sebastiao de Carvalho pelo conego Paulo

da Anunciacao e constante do Processo dos Tavoras, pag. 103.
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inves de pedir ao Rei a impunidade sugerida por Aveiro,

da-lhe a noticia da entrevista e a impressao das suas sus-

peitas.

Isso chega ao conhecimento de Carvalho e vem fechar

mais ainda a rede com que ha de segurar o culpado. A rede

que comegou pelas informagoes que lhe dera o luveiro e Dom
Luis da Cunha.

Alinal come$a o processo

Mas para se compreender bem o que foi o "Processo dos

Tavoras" e o que de crueldade e de embuste ha nele, forgoso

e descer a pormenores e examinar:

a) a seqiiencia desse processo;

b) a absoluta falta de defesa dos acusados;

c) a preocupagao de exclui-los da legislagao comum, de

modo a impedir que escapem a condenagao e se

possa montar o mecanismo cruel da execugao.

Vejamos, portanto, o seu seguimento.

Depois de dois meses de silencio, em que apenas se no-

ticiou, a 7 e a 14 de setembro, a impossibilidade de o Rei

aparecer em publico e realizar as atividades de governo (por-

que fora vitima de uma queda em palacio) arrebenta, a 9 de

dezembro, a grande bomba. Torna-se publico o atentado

contra a vida do Rei e num arrazoado, que ocupa hoje quatro

paginas impressas, louva-se a fidelidade dos suditos, exal-

ta-se "a paternal e infatigavel" pessoa real e mostra-se a

"atrocissima cobiga" "a torpeza dos enormissimos delitos" as

"depravadas consciencias" "a conjuragao sacrilega" de tao

"despreziveis reus". E, paralelamente com a noticia do aten-

tado, se estabelece que: "todas as pessoas que descobrirem

qualquer reu da conjuragao" serao imediatamente premiadas

pelo Rei "sendo plebeus — serao logo criados nobres", "sendo

nobres" receberao "alvara de mogo fidalgo e de fidalgo ca-

valeiro com as competentes moradias".

Por fim, se ja forem fidalgos o Rei "lhes fard mercd dos

titulos de Viscondes ou de Condes".
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Mas o estimulo a delacao vai mais longe, pois o Rei

promete igualmente "que alem das merces" ja referidas "fara

aos declarantes" (repare-se o eufemismo da palavra delator)

"outras merces uteis" assim pecuniarias como de oficios de

Justica, ou Fazenda, e de Bens da Coroa".

E para que todos se sintam animados a denunciar algo,

o Rei estende as merces ate "aos cumplices da conjuracao

aos quais hei, desde logo, por perdoados".

Todavia, nao basta premiar o denunciante vulgar. O
Rei (e isso se projeta sobre Sebastiao de Carvalho) destaca

os Ministros e diz taxativamente que "aos Ministros que

apreenderem os reus deste delito farei as merces de honras e

de acrescentamentos que forem proporcionais a importancia

do servico" (293).

Isso explica porque, terminado o processo, foi Sebastiao

de Carvalho agraciado com o titulo de Conde de Oeiras.

Nesse mesmo dia (9 de dezembro)

:

— da-se ordem de prisao a Marquesa de Tavora (294)

no convento das religiosas descalgas de Santo Agos-

tinho, e declara-se que tal ordem deve ser cumprida

em tres horas (295)

;

— nomeia-se o Dr. Pedro Goncalves Cordeiro Pereira

(Desembargador do Pago) Juiz da Inconfidencia

(296), isto e, Juiz que vai presidir o processo de in-

fidelidade, de falta de lealdade em que incorreram

os reus do atentado (297).

(293) Processo dos Tavoras — Anotado por Pedro de Azevedo, page. 6 e 7.

(294) Era mulher muito bonita e de grande brilho na C6rte de D. Joao V.
Gozava de prestlgio entre homens de letras.

(295) O Processo dos Tavoras, pag. 208.

(296) Junlamente com 6Ie, foi nomeado — Juiz do Tribunal da Inconfidencia —
Inacio Ferreira Souto, "criatura de Carvalho". que desde a manna segulnte ao

atentado "pronunciava-se abertamente" contra os Tavoras atribuindo a eies a

tentativa de regicidio (J. Lucio de Azevedo — O Marques de Pombal e a sua

£poca, pag. 175).

(297) Presldlam o Tribunal os tr6s Secretaries de Estado : Sebastiao Joa4

de Carvalho e Melo, D. Luia da Cunha e Tome da Costa COrte ReaL



Contudo, para que esse juiz possa agir com presteza e

de\ desde logo, o aspecto juridico que deve cobrir a vinganca

em projeto, o Rei assina, nesse mesmo dia, um decreto es-

pecial "que o Dr. Pedro Gongalves Cordeiro Pereira proceda

as diligencias, as perguntas e os exames necessarios para

prenderem e castigarem os reus em processos simplesmente

verbais e sumarissimos sem alguma atencao as formalidades

ou nulidades provenientes das disposigoes de direito comum
e patrio" (298).

Como vemos, os reus nao serao julgados. Serao apenas

arrolados e sentenciados. E isso chega aos objetivos em vista.

Ccmeca a tempestade

O atentado contra o Rei se deu a 3 de setembro de 1758.

Tres meses depois — a 13 de dezembro — um edital proibia

a saida da cidade aos habitantes de Lisboa e se cercavam,

com gente armada, as casas:

— do Duque de Aveiro;

— do Marques de Tavora (299);

— do filho e nora deles (Marques D. Luis de Tavora);

— do Marques de Alorna (300);

— do Conde de Atouguia;

— do Conde de 6bidos;

— do Conde da Ribeira Grande;

— do Desembargador Antonio da Costa Freire;

— e todas as casas conventuais que os jesuitas tinham
no Reino.

0298) O Processo dos Tavoras, pag. 5.

(299) O velho MarquSs de Tavora era general de cavalaria. Logo que soube
que havia tropas na rua sem ordem sua (oi ao Falaclo da Ajuda lnformar-se a
respeito. La foi prSso e desarmado. £ evidente que um culpado nao terla essa
atitude.

(300) O Marqu€s de Alorna fol preso em sua casa, a noite. Ja estava re-

colhido. Tinha 25 anos. Ia para a Franga como embaixador. Sua mulher e filhoa

loram presos no Convento de Chelas. Fol solto em margo de 1777 — ap6s 19 anos
de carcere. Nunca foi ouvido nem submetido a processo.
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A 9 de Janeiro, ou sejam apenas 26 dias depois, o numero
de pessoas presas em conseqiiencia do atentado contra a vida

do Rei, ja excedia de mil.

£ esta mais uma prova de que Sebastiao de Carvalho

explorava o fato; dava-lhe um volume exagerado; cercava-o

de medidas excessivas — com o fim unico de emprestar a ele

o carater de revolucao, de rebeldia social, de perigo a propria

instituigao real. Nao importa os centenares de inocentes que

vao ser recolhidos ao presidio, que ficarao la anos e anos, que

hao de terminar seus dias entre sofrimentos horriveis, ou

que terao, entre dores atrozes, os ossos e a came dilacerados

pelo verdugo. O que importa e que o Rei se convenca da

gravidade do momento e lhe de, tremendo de medo e apa-

vorado pelo futuro, o direito de se vingar de seus inimigos.

£ isso o que importa a Carvalho.

Juntamente com os presos, as prisoes recebem 12 jesuitas

e entre eles o velho Malagrida.

* * *

A 15 de janeiro da-se o inicio aos depoimentos.

O primeiro e o do sapateiro Salvador Jos6 Durao (301)

o namorado de Mariana Teresa, empregada do Duque de

Aveiro, que disse entre outras coisas:

— que cerca de 2 horas da madrugada do dia seguinte

ao atentado se achava a espera de sua namorada,

escondido debaixo de uma ponte do jardim da Casa

de Aveiro;

— que dai viu chegar o duque acompanhado de outro

homem, estando ambos embucados;

— que nessa ocasiao o duque sacou de uma pistola e

batendo com ela tres vezes numa pedra disse clara-

mente "Valha-te os diabos que quando eu te quero

nao me serves".

(301) Pol recompensado com o Habito de Cristo e mandado sair de Lisboa.

•'Providfciicia necessarla", diz Caetano Brandao — D. Maria I, pag. 153 — "para

qu« a (e«t*munha nao de»eobrlss« a traroa da sua lalsldado".
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E disse mais "que junto ao duque, o segundo embugado

era Jose Maria de Tavora, Ajudante-de-Ordens do Marques

de Tavora, que perguntara a Aveiro "que 6 feito de Joao"?

A esse primeiro grupo se juntam mais dois homens em-

bugados, dos quais um, ao chegar, foi logo perguntando ao

duque "que fizemos"? "El-Rei parece-me que morreu". E
teve como resposta que isso nao importava, pois "se nao

morreu, morrera" (302).

Esse depoimento tern, desde logo, a vantagem de foca-

lizar duas vitimas — o Duque de Aveiro e Jose Maria de Ta-

vora.

Havera verdade nele? Poder-se-a admitir que esse Jose

Durao, escondido a noite em baixo de uma ponte e vendo

se aproximar dele 4 homens embugados, possa precisar que,

entre eles, se achava o Duque de Aveiro e o filho do Marques
de Tavora?

£ duvidoso. Mas a imprecisao nao interessa ao caso. O
importante e que dois inimigos de Sebastiao de Carvalho ja

estao no saco.

* * *

A seguir, e ouvida por tres vezes a namorada de Durao
— a "moga" da casa do Duque de Aveiro. Em seu depoi-

mento ela diz que fora a noite ao jardim da casa de Aveiro

para falar ao namorado e que nao pudera fazer porque ao

sair "vira andar, passeando, embrulhado num capote o Duque
de Aveiro" e que, diante da presenga dele, se retirara.

Mais tarde, noutro depoimento, a pobre Mariana Teresa

declara que quando fora ao jardim, para falar com o namo-
rado, "vira que estavam la tres vultos" "mas nao viu entre

eles o Duque de Aveiro".

Assim, no segundo interrogators, Mariana ve tres novos

personagens e ja nao ve o Duque de Aveiro.

Mas os Juizes nao estao contentes com Mariana e a

submetem a um terceiro depoimento. Neste ela espicha a

(302) Q rioioy.i dot Taroia-, t)4g Tl.



lingua um pouco mais e declara — que entre aquSles tres

vultos que vira no jardim "um deles era o Marques de Ta-

vora pai".

£ facil verificar o que de incoerente ha no depoimento

de Durao e de Mariana. O primeiro reconhece, no escuro,

homens embugados; e a segunda ja os ve apenas com capote.

O primeiro descobre o Duque pela fala; a segunda, pelo as-

pecto.

Depois Durao assinala, entre os quatro vultos que viu,

o filho do Marques de Tavora; e Mariana, o pr6prio Marques.

No entanto, o advogado da defesa pode corajosamente dizer,

nas 24 horas que lhe deram para apresentar as defesas dos

11 r6us do Processo:

— que Jose Maria — filho do Marques — "nao saiu fora

de sua casa" na noite do crime;

— "que todos os familiares dela" poderao provar isso;

— "que 6 inteiramente falso que o reu fora a casa do

Duque de Aveiro" e tomasse parte "no conciliabulo"

referido pela testemunha Durao.

Quanto ao velho Marques, esse advogado nao hesita em
afirmar "que na noite em que se diz cometido o atentado

contra o Rei" "o reu esteve com os dois Secretaries de Estado:

D . Luis da Cunha e Sebastiao Jose de Carvalho".

E mais, que saiu da casa deste ultimo "a hora em que
se diz que o atentado foi cometido" "indo diretamente para

sua casa onde se achava a sua espera" "um Fulano Piscina,

organista da Capela Real".

Por fim, o advogado afirma, sem receios, que e" facil

provar que em casa do Marques de Tavora so entravam, com
freqiiencia, o Marques do Lourical e Monsenhor Azevedo.

Houve acareagao dos r6us com as testemunhas?

Houve constatacao dos fatos alegados pelo advogado?

Deu Sebastiao de Carvalho o seu testemunho que, na

hora do crime, o velho Tavora se achava em sua casa?

Mas para que tais perguntas se o que se quer, nesse Pro-

cesso, nao e a verdade dos fatos e sim que as testemunhas e
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os indiciados, nele arrolados, pronunciem (a peso de interro-

gat6rios ou de torturas) o nome de Aveiro, dcs Tavoras e dos

padres jesuitas?

£ ai que esta tudo, que esta a explicacao das alteracoes

das normas juridicas impossibilitando a defesa dos r6us; o

fato de o advogado nomeado para defender os 11 acusados

receber (a 9 de janeiro) ordem para apresentar em 24 horas

a defesa dos mesmos e, finalmente, isso explica porque esses

mesmos acusados — foram trucidados em menos de 48 horas

ap6s haver o advogado entregue as razoes de sua defesa (303)

.

Aparece um testa de ferro

Mas e evidente que, para Sebastiao de Carvalho, nao bas-

tava o Duque de Aveiro, o Tavora pai e o Tavora filho. No
crime havia uma oportunidade. Havia o pavor do Rei. Havia

o abalo emocional da Nacao. Havia a gravidade juridica dele.

Havia, portanto, o melhor instante para abater os seus ini-

migos; para aniquilar todos os Tavoras; para diminuir o

prestigio da Companhia de Jesus; para anular, de uma vez,

os homens como Malagrida, como Atouguia e tantos outros

que ousavam aborrece-lo. O crime nao poderia ter, pois, o

carater isolado de tentativa de regicidio, mas ir alem, possuir

inumeros responsaveis, envolver gente de prol, parte da Igreja

e homens da plebe e ser, assim, um movimento de massa,

uma conjura de ordem politica, uma revolucao.

Fora desse aspecto nao ha interesse no caso e pode ate

se provar que Aveiro e os seus criados nao quiseram matar
o Rei, e o crime venha a desaparecer no emaranhado da
Justica, nas defesas dos reus e, possivelmente, no perdao
real.

Nao, isso nao pode acontecer. Sebastiao de Carvalho
precisa que nele funcione a tortura; que o medo da dor

(303) Anote-se que no decreto Justificative da prlsao dos onze "r3us do re-
gicidio — datado de 5 de Janeiro e por isso escrito sete dias antes de o advogado
apresentar as suas raz5es de detesa — j& esses r6us estao condenados, pois se
dizia: "D. Jose de Mascanrenhas — Duque que foi de Aveiro"; "D. Leonor de
Tavora — Marquesa que loi de Tavora" ; "D. JerOnlmo de Ataide — Conde qua
tol de Atouguia".
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faca vir a luz a verdade de que ele necessita; que os acusados,

que a sua algada ha de envolver, nao tenham defesa e ele

possa, de dedo em riste, aponta-los ao Rei.

Para auxilia-lo, aparece o vilao necessario. E a Casa dos

Vinte e Quatro (304). Uma corporagao de gente de oficio e

por isso, sem credenciais, para opinar no caso. Mas ela faz

duas petigoes ao Rei. Que Sua Majestade nao se esquega,

diz ela na primeira: "que o povo lera com lagrimas, o edital

em que se narrava o atentado a ele, e que estando (esse povo)

pronto a defender o seu soberano — ate a ultima gota de

sangue — esperava, com impaciencia, a entrega a Justiga dos

autores de um crime sem precedentes em Portugal" (305).

Reparemos a data desse documento — 10 de dezembro

de 1758 — e reparemos que na vespera, a 9, em decreto es-

pecial, se anuncia o atentado ao Rei. Assim, em 24 horas,

os membros dessa Casa se reunem, discutem e inflamados se

dirigem ao soberano.

E mais — seis dias depois — 16 de dezembro, e mesmo
sem esperar resposta da primeira petigao, encaminham outra.

Tudo isso para provar interesse, inquietagao moral, cuidado

pela seguranga publica. E entao pedem a Sua Majestade:

"com muita instancia seja servido ordenar que neste detes-

tavel atentado se admitam denuncias em segredo".

Esse grupo dos Vinte e Quatro solicitara, pois, que se ofi-

cializasse a insidia, a intriga, a cilada. Era mister, esclarece

a petigao, que as denuncias "nao fossem publicadas para

que os delatores possam, com liberdade e sem perigo fazer as

declaragoes que souberem".

Mas a Casa dos Vinte e Quatro nao queria apenas oficia-

lizar a delagao. Queria mais. Queria que o Rei suspendesse

a sua "inata clemencia e mandasse a tortura os que forem

legitimamente indiciados neste sacrilego insulto" (306).

(304) A Casa dos Vinte e Qualro — era uma Corporagao de Oficios crlada

em 1383 por D. JoSo I. Superintendia os 24 gremios ou corporagoes em que eram
dlslribuidos os artifices em Portugal (Soriano — Hlst6ria do Keinndo d'E-Rel
I). Jose, II Vol., pag. 15).

(305) Quern assina a petigao 4 o "Juiz do Povo", um humilde oleiro chamado
Aptdnio Rodrlgues Almada (Sousa Costa — Graudes Dramas Judiclarlos, pag. 30).

(306) () l'rocesso dos Tavoras. Anolado por Pedro de Azevedo.
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Diante disso vale a pena perguntar: e espontaneo esse

interesse da Casa dos Vinte e Quatro? Poder-se-a encontrar,

nas suas duas petigoes, um movel legitimo e natural? Um
interesse de grupo social ou mesmo de individuos?

Que contatos tinha ela com o Estado e a nobreza a ponto

de se erguer tao zelosa na defesa do Rei?

Evidentemente, ha nisso algo de esdruxulo e imperti-

nente. Algo que so se explica vendo, nas petigoes da Casa

dos Vinte e Quatro, a inspiragao de Sebastiao de Carvalho;

a presenga de seu odio miudo e implacavel que sobrenada a

qualquer escrupulo e a qualquer ponderagao moral.

A verdade e que a 20 de dezembro, ou sejam quatro dias

apos a essa segunda petigao, o Rei, em decreto especial,

atendia a Casa dos Vinte e Quatro e permitia, no caso, a apli-

cagao da tortura.

A urgencia com que foi atendida a petigao denuncia,

mais ainda, a presenga de Sebastiao de Carvalho porque so

ele tinha poderes para dar vida legal e tao rapida, a esse mal-

vado pedido (307)

.

Juntemos mais um cal$o

Mas o servilismo da Casa dos Vinte e Quatro teve con-

corrente. Teve gente que tambem quis exibir zelo e por a

publico o horror ao atentado. £ o Senado de Lisboa que a

19 (reparemos que a segunda prova de afeto da Casa dos

Vinte e Quatro e de 16) nao se arrepia de propor ao Rei "que

os criminosos sejam punidos com fortes castigos" (308). E
assim, as torturas propostas pela sua concorrente ela en-

contra um motivo para se fazer original; para se apresentar

com zelo novo; para ser o suplemento necessario a tao mal-

vado crime. Tambem para que a sua bajulagao nao morra
nessa proposta, essa Camara de Lisboa declara ao Rei que 6

(307.) Os inslrumentos para a tortura informs .J- Lucio de Azevedo (()

Mtqiti do Pombul p sna <:pooa, pag. 186) faram levados da ImiuislgSo para o

Patio dos Bichos, em Belem, onde o Tribunal funcionou.

(308) O Processn doe TaToras. Anotado por Pedro de Azevedo, pag. 20S.



intencao dela "celebrar todos os anos, enquanto o mundo
durar, na Igreja de S . Antonio dos Capuchos, uma festividade

no dia 3 de setembro" dia em que o Rei saiu com vida do

atentado. Vale a pena perguntar, ainda uma vez, se essa

Camara agiu espontaneamente; se sentiu o pedido que fez;

se foi inspirada no Bern Publico.

A resposta nao sera necessaria. O bom senso descobre

na acao da Camara de Lisboa a presenca de Sebastiao de

Carvalho, o homem que esta dirigindo o processo; que ins-

pira o Rei na suspensao das garantias juridicas aos acusados;

que o faz nomear um unico advogado para onze vitimas;

que leva esse Rei, em documento publico, a perder a sua

majestade para premiar a delagao; que o obriga a reco-

mendar, sob ameaca de penas, que os Juizes da Inconfidencia

nao se restrinjam as exigencias da lei e estabelecam, para o

caso, castigos especiais; que mantem nas prisoes do Limoeiro,

durante 18 anos, mais de 1.000 adversarios seus que ali mor-

rem ou apodrecem em vida — sem processo algum; que,

enfim, condena a Marquesa de Tavora, sua velha desafeta,

sem querer ouvi-la. Evidentemente. a logica das coisas nos

inclina a crer que esse Senado de Lisboa e apenas mais um
calco a sustentar o edificio que Sebastiao de Carvalho erege:

a revolucao contra o Rei — que se tornou visivel no atentado

de 3 de setembro.

Segunda parte da farsa

Mas a farsa desse processo nao parou nas peticoes da

Casa dos Vinte e Quatro nem na Representagao do Senado

de Lisboa. Foi alem. Atingiu a nomeagao do advogado dos

reus, que so foi feita pelo Rei apos a tortura de cerca de

25 presos, entre eles o Duque de Aveiro, os Tavoras e seus

criados; o que quer dizer, apos haverem as vitimas confessado

toda a verdade do que sabiam e a verdade de que se precisava

para trucida-los.

Assim, esse advogado, Eusebio Tavares de Cerqueira, re-

cebe instrugoes para a defesa dos reus a 9 de janeiro, dois

dias antes de se publicar a sentenca condenatoria.
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Mas apesar do curto tempo que lhe deram (24 horas);

do numero de acusados a defender (onze) ; do clima de terror

que cercava o processo — a ponto de o Rei haver ordenado,

em 9 de janeiro, aos Juizes da Inconfidencia, que "obser-

vassem a respeito do processo o mais inviolavel segredo em
tudo o que nao houver de ser escrito", e ameagado a esses

juizes que se tal segredo nao fosse mantido eles incorreriam

nas penas "de perdimento dos lugares e de outras serias de-

monstracoes do real desagrado", e haver ainda acrescentado

que, alem do segredo a manter, ele queria "que os reus fossem

julgados e sentenciados em processos verbais e sumarissimos

sem atencao as formalidades ou nulidades provenientes das

disposicoes que as leis estabelecem" e "que se corte tudo o

que pode dar motivo a demoras incompativeis com a urgencia

de urn estranho caso" (309).

Apesar de toda essa intimidagao moral Eusebio Tavares

de Serqueira nao teme dizer a verdade. £ advogado dos

acusados. Cabe-lhe a missao de defende-los; de afirmar a

realidade que conhece e de confronta-la com as mentiras da
acusacao. Nao cala, pois. Examina, em documento que im-

presso hoje se estende por cinco paginas, o caso de cada um
dos onze constituintes.

E esclarece:

— que as confissoes feitas pelo Duque de Aveiro nao
tern validade juridica pois foram "extorquidas pelo

rigor e medo do tormento com que foi ameacado antes

de confessar nas primeiras perguntas".

Nao tendo validade juridica para qualquer pena —
quanto mais para a pena ultima.

Se isso s6 nao bastasse para invalidar a acusacao que
pesa sobre o Duque de Aveiro — o advogado afirma que
"D. Jose de Mascarenhas na funesta noite em que se diz

cometido o atentado estava no Real Pago onde teve a honra
de falar" com o Rei "e depois de se retirar da sua real pre-

senca, passou ao quarto do Serenissimo Senhor Infante Dom

(309) O Processo dot Tivoras. Anolado por Pedro de Anevedo, pflge. 9

• 10.
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Pedro donde se retirou as dez da noite para a sua casa, via

reta e dai nao saiu mais na referida noite".

Por fim, em torno do Duque de Aveiro — o advogado diz

ainda que: "nao havera pessoa alguma que se anime a jurar

que o reu (Duque de Aveiro) fizesse conciliabulo algum, ou

conventiculo de murmuracao ou de traigao contra as dispo-

sigoes do Rei e muito menos com os seus parentes (os Ta-

voras) com os quais e notorio o pouco trato e alianga que

tinha".

A vista disso "e inverossimil e de direito" poder-se "pre-

sumii' que com eles tivesse o reu podido fazer qualquer con-

vengao ou ajuste" para matar o ReL

Defendendo o Marques de Tavora pai (Francisco de

Assis e Tavora) diz o advogado "que provara que o reu nao

admitia em sua casa trato algum ou conversacao mais que

com suas filhas e genros, que de pessoas estranhas so entrava

em sua casa — o Marques de Lourical e Monsenhor Azevedo,

que provara que na noite tragica que se diz cometido o in-

sulto ao Rei o reu esteve com dois excelentissimos secretaries

de Estado — D. Luis da Cunha e Sebastiao de Carvalho e

Melo" sendo que com este na sua propria casa, "que final-

mente saiu (da casa de Sebastiao de Carvalho) para a sua

casa a hora em que se diz cometido" o atentado que em sua

casa estava Fulano Piscina organista da Capela Real".

Em conseqiiencia de tudo isso, finaliza o advogado, "6

totalmente impossivel haver (o Marques de Tavora) cometido

aquele arrojo" (participar do atentado ao Rei).

Quanto a Marquesa de Tavora, a acusagao 6 ainda mais

sem fundamentos juridicos, pois ela nao foi ouvida. Pren-

deram-na num convento a 9 de dezembro e dai a levaram,

mesmo sem mudar a roupa com que saiu de casa, diretamente

para o patibulo. E assim a vinganga se cumpriu sem nenhum
subterfugio processual, sem disfarces legais.

O oulro reu e Luis Bernardo Tavora, filho do velho Mar-
ques e marido da amante do Rei. Sofre assim tres insultos

morais: o da prisao, o da infamia que langam sobre a sua

vida como reu de crime de lesa majestade, e a de saber que



esse seii martirio foi determinado pelo mesmo homem que

manchou o seu nome.

E esse infeliz Marques, com apenas 35 anos de idade —
desmanda-se em confissoes. Foi submetido a tortura e nela,

em contorsoes de dor, confessa culpa que nao tinha e inclui

nessa culpa outras pessoas.

O advogado assinala o fato de Luis Bernardo Tavora

haver confessado "a seu respeito algumas culpas que lhe impu-

tavam" e "tamb6m a respeito de terceiros" isto porque, sob

torturas, lhe disseram que os outros r6us "estavam confessos"

"confessou, por uma mera presungao sua o que a respeito

dele" e dos outros acusados "se lhe dizia".

O advogado considera ser essa confissao "dubia, incerta",

"nao bastar para a condenacao sua e dos terceiros a quern

prejudica".

Mas se isso nao fosse o suficiente para diminuir o valor

da acusagao que lhe faz o Tribunal da Inconfidencia, declara

o advogado "que provara que na noite de 3 de setembro

(noite do atentado) foi o reu para a casa da sua tia a Du-
quesa de Aveiro e ai andou com ela e suas filhas, dangando
em presenga de muitas pessoas".

Tambem 6 falsa a acusagao que fez a sentenga de haver

Jose Maria Tavora estado no conciliabulo de que falam as

testemunhas Salvador Jose Durao e sua namorada Mariana
Teresa, de vez que na madrugada do dia do atentado o r6u

"nao saiu fora de sua casa", "como se provara com todos os

familiares dela e com as pessoas da sua vizinlianga".

E o advogado continua provando a injustiga da acusagao
s6bre os reus:

a) Joao Miguel que como "criado de acompanhar, veio

na tabua da sege do Duque de Aveiro" naquela noite

do atentado "seriam 10 horas, da noite" (o crime se

deu as onze horas) e nessa situagao chegou a casa

do Duque "e dai foi diretamente para a sua casa

14



que era perto da do raesmo duque e nao saiu fora

senao no outro dia";

b) Joao Manuel da Silva Bandeira que "se provara

haver se recolhido para a sua casa apos despedir-se

dos mais criados graves da familia do Duque de

Aveiro e dela nao saiu mais na dita noite nao so a

cavalo nem a p6;

c) por fim, aparece Bras Romeiro, que confessou culpa

no delito, mas o fez no rigor do tormento em que foi

metido, nao havendo contra ele outra prova mais

que a sua confissao extorquida daquela forma".

O corajoso advogado daqueles miseros reus termina o

seu arrazoado dizendo: "D. Leonor de Tavora ainda nao foi

perguntada" (inquirida) e os mais reus, posto que o foram,

nao foram contudo confrontados e acareados uns com os

outros".

Embora o causidico reconheca a gravidade do delito, en-

sina aos juizes da Inconfidencia (ao terminar a sua defesa)

que a existencia de um crime "nao ha de ser (buscada) s6

in jure mas tambem ser infacto e inter circunstantias" (310).

A terceira parte da farsa

Ja vimos neste singular processo:

— serem os reus submetidos a tortura a pedido de uma
"Associagao de oficiais de oficio";

— serem os juizes do Tribunal advertidos (sob ameaca
de penas severas) de que deveriam guardar segr6do

de tudo o que nao fosse escrito, e, ainda, de que nao
deveriam se ater a formalidades, nem as nulidades

constantes das leis existentes;

— ser o advogado dos onze acusados nomeado pelo Rei e

s6 ter 24 horas para apresentar as razoes de defesa;

(310) Jose Qramosa — Sucessos de Portugal, pag. 108 — moslra que a co-

ragem dc Eus£bio de Serquelra teve o seu pr£mlo : toi aposentado na Mesa da

Conlid6ncla — onde era Deeembargador dos Agravos — com melo ordenado.



— serem essas razoes de defesa pedidas ao advogado apos

haver o Tribunal decretado urna sentence acusatoria

e haver submetido os reus a torturas;

— serem os reus mortos no dia seguinte aquele em que

o advogado entregou sua defesa, na qual fazia, va-

lentemente, provas da iniquidade e vicios do processo;

— ser uma das vitimas condenada sem julgamento (a

Marquesa de Tavora)

.

Agora vamos ver mais algumas coisas que tiram ao pro-

cesso dos Tavoras qualquer estrutura moral e o fazem uma
farsa juridica. Farsa onde somente aflora odio, odio que vai

obter mais esta monstruosidade : a criagao de castigos nao

previstos na lei. Isso contenta Sebastiao de Carvalho, e o Tri-

bunal que ele de fato dirige nao teme em pedir ao Rei (dois

dias antes da execugao dos reus) a 9 de janeiro "que Sua Ma-
jestade suspenda a sua inata, adoravel e nunca alterada cle-

mencia e se sirva de amphar a Jurisdigao e alcada da Incon-

fidencia para estender o castigo dos infames reus alem do

que as leis do reino determinam (311) e o "clemente" rei, da

este sintetico despacho — "como parece".

Com esse "como parece" organizou-se o ritual macabro.

Primeiro deve morrer a Marquesa de Tavora. Sera sentada

numa cadeira onde o carrasco lhe mostrara os instrumentos

destinados a matar o marido e os filhos. Aqui estao os ma-
cetes que serao empregados para arrebentar os membros
inferiores e depois os superiores; aqui esta o malho de ferro

que, com pancadas no peito, ha de arrebentar as costelas e,

comprimindo o coragao e os pulmoes, provocar nas vitimas,

hemorragias tremendas.

Depois 6 a vez de mostrar a corda e explicar, com mi-

nucias, a acao dela como garrote e a posicao das vitimas na
roda. Como remate, dir-se-a a Marquesa que os corpos serao

queimados, as cinzas jogadas ao mar, o titulo dos Tavoras

banido de Portugal e todos os bens confiscados.

Em seguida vira o Marques, que sera amarrado em urn

tablado em X; tera quebrados, por macos de madeira, os

(311) O Processo dos Titoras Anotado por Pedro Aaevedo, p4g. 80.



membros inferiores e superiores, e arrebentadas as costelas,

o coragao e os pulmoes por malho de ferro. Por ultimo, o

garrote pora termo aquele farrapo, e o fogo, as cinzas espa-

lhadas no mar, o titulo riscado da nobreza de Portugal, hao

de finalmente dar cabo a tudo o que na terra se chamou
Marques de Tavora.

Seguem, na ordem, ao velho Marques, os seus dois filhos

— um de 35 anos e outro de 22, e atras deles o Conde de

Atouguia. Todos vao sofrer castigo igual: membros dilace-

rados por mac£tes; peito quebrado a peso de malho de ferro;

estrangulamento por garrote; queima dos restos mortais,

cinzas espalhadas no mar, bens confiscados e nome riscado

dos titulos de nobreza.

Por fim, apos eles, caminha, na procissao macabra, o

infeliz Duque de Aveiro, que tera, como os outros, os membros
fraturados a macetes de pau. Mas o malho de ferro nao

ha de tocar-lhe o peito. Isso abreviaria a sua vida, e, em
conseqiiencia, as suas dores. Dai uma modalidade especial

no ritual da pena : o malho nao arrebentara as costelas com-

primindo-as sobre o coragao : mas arrebentara as visceras pro-

vocando dores horriveis, e permitindo que aquele coragao

mantenha, por mais tempo, os restos do homem odiado, onde

se ha de saborear, pelos gritos dele, pelos estertores de seu

suplicio, o 6dio terrivel de Sebastiao de Carvalho.

Os ultimos sao os plebeus Manuel Alvares Ferreira —
guarda-roupa do Duque de Aveiro; Joao Miguel, mogo de

acompanhar do mesmo duque; Bras Jose Romeiro, cabo-de-

esquadra da Companhia do Marques de Tavora e Antonio

Alvares Ferreira.

Os tres primeiros foram garroteados, o ultimo queimado

vivo.

Anote-se que o ritual da execugao nao foi pubiicado com
minucias. Pela sentenga (312) sabe-se que o reu Duque de

Aveiro "sera levado com barago e pregao a Praga do Cais do

(312) A Sentence de 12 de Janeiro s6 se relero aos rSus que lorara tru-

cldados em praga publica. Aos outros mil — que morreram nas cadelas ou 1A

loram apodrecendo at6 a morte de D. Jos6, ou sejam, cerca de 19 loneos anos —
eeses nao foram ouvldoe nero Julg^idoB



lugar de Belem e que nela, em urn cadafalso alto depois de

ser rompido vivo quebrando-se-lhe as oito canas das pernas

e dos bracos sera exposto em uma roda para a satisfacao dos

presentes e que depois de feita esta execucao sera queimado

vivo tudo reduzido a cinza que sera langada no mar" (313).

Por fim, a sentenca determina:

— o confisco dos bens, o picamento e destruicao de todas

as armas e escudo da familia e cassamento de todos

os titulos nos registros publicos.

Isso 6 o que se sabe da pena escrita, e que foi estendida

aos outros nobres.

Mas sabe-se mais alguma coisa pelas gravuras publicadas

na §poca (Ver Processo dos Tdvoras — Anotado por Pedro

Azevedo — pags. 16, 64, 96, 128 e 192; O Perfil do Marquis
de Pombal, de Camilo Castelo Branco, pag. 122; O Marques
de Pombal, Enciclopedia pela Imagem, pags. 24 e 25; O
Marques de Pombal, de Latino Coelho pags. 165, 172, 176;

O Marques de Pombal, Rocha Martins, pags. 145 e 231) e

sabe-se tambem pelo testemunho de gente que vivia na epoca
em Lisboa.

Alias, ao correr dos inqueritos, verifica-se que as respostas

dadas pelos depoentes:

— comecam nao tendo nexo algum ou se resumem a
simples negativas;

— e que depois dos "tratos espertos" dados no potro ter-

minam ligando-se as que deram os depoentes ante-

riores.

Tem-se, assim, a impressao de uma realidade palpavel;

de que as testemunhas espontaneamente descrevem fatos vi-

vidos.

Mas, por outro lado, anota-se, com estranheza, que as

perguntas registradas no Processo como feitas pelos jufzes

(313) O Processo dos Tdvoras, pag. 51
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interrogantes durante os "tratos espertos" nao se casam com
as respostas dadas pelos depoentes.

Isso faz suspeitar de que elas fazem parte do segredo que
devia ser mantido pelos Juizes da Inconfidericia "de tudo

aquilo que nao houver de ser escrito", conforme ordem real

dada a eles a 9 de janeiro. Em outras palavras: que o de-

poimento feito pelas testemunhas e indiciados no potro foi

ditado pelos juizes. Se assim nao foi, a ordem do Rei perde

qualquer explicagao 16gica.

Tambem e admissivel que o ritual da execucao das vi-

timas faca parte dos segredos que quer o Rei, porque — ha-

vendo o Tribunal solicitado que se "estenda o castigo dos

reus alem do que as leis do reino determinam" e o Rei con-

cordado com o pedido — e evidente que os castigos impostos

foram concebidos para aquele caso. Foram castigos singu-

lares — quer na sua montagem quer na execucao. Em con-

seqiiencia, castigos que nao deviam constar do processo em
todas as suas minucias para que nao se registrasse a covardia

e a crueza da medida. Nao nos esquecamos, por fim, que
neste Processo se submete as testemunhas a tortura. E isso

mostra que nao se andava atras da verdade — mas de uma
verdade: daquela que servia aos designios de Sebastiao de

Carvalho.

Alguns crtos da pantomime

Cremos que 6 interessante examinar alguns depoimentos

dos 30 constantes do Processo, porque neles se destaca, de

forma mais visivel, a parodia jundica que representaram os

juizes da Inconfidencia.

Adotaremos a ordem cronologica comegando por Manuel
Alvares Ferreira que era guarda-roupa do Duque de Aveiro

e foi preso poucos dias depois de seu patrao. Estava na
prisao, e la soube da promessa de Sua Majestade, contida no
decreto de 9 de dezembro. Quer, pois, se aproveitar dela;

quer ser tambem um delatorzinho e obter, com isso, as merces
que estao nos oferecimentos do Rei. Mas, para chegar la,

que curvas horriveis fez Manuel Alvares!
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Um seu irmao foi envolvido na alcada da Inconfidencia

e isso e uraa atitude canalha. Todavia vale a pena. O Rei

promete duas coisas tentadoras: perdao e mercSs. E por

isso Manoel Alvares Ferreira pede para ser ouvido no Processo.

Atendido, vai ao Tribunal e declara espontaneamente

:

— que o Duque de Aveiro pediu a ele que mandasse

chamar o seu irmao Antonio Alvares;

— que realmente esse seu irmao esteve duas ou tr6s

vezes com o Duque;

— que afinal o Duque de Aveiro combinou com o seu

irmao, Antonio Alvares, e com o cunhado dele Jos6

Policarpo;

— que "ambos haviam de esperar uma sege, que sairia

do Patio da Quinta de Sua Majestade";

— e que "ambos deviam atirar a dita sege na ocasiao

em que esta passasse";

— que o Duque tinha para isso duas espingardas.

Tais declaracoes, apesar de espontaneas, nao agradam
ao Tribunal e Manuel Alvares 6 submetido a "tratos es-

pertos" (314).

Apesar deles o desgracado nao acrescenta nada mais as

primeiras declaracoes e, ap6s o cirurgiao declarar que o reu

"nao podia levar mais tratos" "se mandou aliviar" "e re-

colher para se curar".

(314) O tormento no polro (processo de tortura do Tribunal da Inquisic&o)

comportava ate 20 operagoes. Cltemos algumas

:

— desplr o r6u e deita-lo no potro com coleira ao pescoco

;

— atar o r6u em quatro partes (uma corda em cada braco e outra em cada

perna) ;

— meter os arrochos nas quatro partes

;

— comegar a apertar os arrochos nas quatro partes ;

— aumentar o arrficho com um quarto de volta nas quatro partes

;

— aumentar alnda mats com mela volta nas quatro partes

;

— apertar alnda mais dando volta Inteira nas quatro partes.

Enfim, se a vltima nao confessar o delito — o supliclo consentido pode Ir aW

trfis voltas tntelras de arrocho. Os apertos se classificavam em tratos corrldos

e espertos. (Ver A Inqnlslcao — na Enciclopedla pela lmagem).
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A convalescenca foi curta. Manoel Alvares e incluido

entre as onze vitimas que foram trucidadas no dia 13 de

janeiro — porque, de acordo com a "Declaracao das Culpas"

da Sentenca (315)

:

— como guarda-roupa do Duque de Aveiro "ministrou"

(a §le Duque) os capotes e cabeleiras "que mudou
e disfarcou na noite de 3 de setembro em que cometeu

o delito";

— "que ocultou criminosamente os fatos que sabia exe-

cutados pelo seu irmao Antonio Alvares e pelo Duque
de Aveiro".

Como vemos, mata-se, de forma barbara, a esse humilde

homem (guarda-roupa do Duque de Aveiro) porque, na de-

sobrigagao de seus deveres funcionais, mudou, na noite do

crime, a roupa ao patrao e ainda porque, sabendo do crime,

nao o denunciou. No entanto, o cinico do Rei, no decreto

de 9 de dezembro referendado por Sebastiao de Carvalho,

promete merces a todos os que descobrirem os reus do aten-

tado "ainda quando as declaracoes forem feitas por alguns

dos cumplices da mesma conjuracao aos quais hei, desde logo,

por perdoados" (316).

O pcmo sobe outra vez

Agora esta em cena Ant6nio Alvares Ferreira, irmSo de

Manuel Alvares Ferreira. O Tribunal o ouve tres vezes e

nesses depoimentos reconhece a culpa. Precisa mesmo que

ele e o seu cunhado Jose Policarpo de Azevedo tomaram
parte no atentado da noite de 3 de setembro.

Apenas esse atentado nao visava a pessoa do Rei, nem de

Sebastiao de Carvalho. Visava, segundo o Duque de Aveiro,

a pessoa que ja havia tentado mata-lo e cujo desaparecimento

era uma necessidade para ele.

Depois, Ant6nio Alvares Ferreira desce a pormenores:

— mostra que, com Policarpo, foi varias vezes a noite

ao local prescrito para o crime — nao s6 para reco-

(315) O FrocesBO dos Tdvoras, ajiotado por Pedro de Aeevedo, pig 187.

(318) O Proeesto dot TAvorat, mot»do por Pedro de Asevedo, pit. 7.
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nhece-lo bem como para reconhecer a sege onde de-

veria se achar a vitima do atentado que se montava;

— mostra, com precisao (ele que tomou parte direta no

crime) que os cavalos usados por ele e Policarpo

foram adquiridos especiaimente para o crime, de modo
a evitar qualquer suspeita da gente da cavalariga do

Duque;

— declara, sem receios, que Sle e seu cunhado Policarpo

nao sabiam quern e que ia na sege sobre a qual ati-

raram;

— e, por fim, afirma que, na noite do crime e no local em
que o crime se deu — o Duque de Aveiro nao estava

presente.

O depoimento alem de longo convence a gente que:

— realmente o Duque montou o atentado;

— que encarregou, desse atentado, dois individuos: An-

tonio Alvares Ferreira e o seu cunhado Policarpo;

— que os fez reconhecer, durante algum tempo, a sege

em que deveria ir a sua vitima;

— que tal sege "ia a boleia" nao era nem a do Rei, nem
a de Sebastiao de Carvalho;

— que as pistolas haviam sido adquiridas para esse fim

especial.

Isso confirma a hipotese de que, nesse atentado, o que

se visava era Pedro Teixeira. Pessoa de categoria baixa e

cuja morte poderia, sem perigo, ser encomendada a dois pa-

tifes da marca de Antonio Alvares Ferreira e Jose Policarpo

de Azevedo, isto 6, que para o enfatuado Duque de Aveiro

nao havia receio em fazer conhecido de dois labregos a sua

intencao de matar um terceiro. Receio que fatalmente ha-

veria se a vitima visada fosse o Rei ou mesmo Sebastiao de

Carvalho.

Entra em cena o ator principal

De todos os depoentes e de todos os depoimentos o mais
interessante e o do Duque de Aveiro. Isso pelas suas con-

tradicoes e igualmente porque nele comega a se tornar claro,
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pela forma em que sao feitas as perguntas, a decisao aprio-

ristica do Tribunal, a sua intencao de condenar com provas

reais ou com provas forjadas.

Aveiro comeca atribuindo ao Marques de Tavora a au-

toria do atentado, porque via o seu nome familiar desonrado

pelo Rei, e explica entao:

— que se "assustou, porque soube que o velho Marques
de Tavora "percebera os fatos" (isto 6, as relacoes

amorosas entre o Rei e a Marquesa moca) "numa
festa que se fez em casa do Marques filho no dia

29 de agosto" e que "conhecendo, ele Duque de Aveiro,

que o Marques Tavora pai" "fora sempre muito de-

licado em materia de pundonor e honra receara que

estimulado pelo mesmo pundonor rompesse no refe-

rido excesso" (isto 6, cometesse o atentado contra a

vida do Rei)

.

lodavia o Tribunal nao aceitou essa tese. Achou-a "afe-

tada e inverossimil" por que "nao cabia no juizo humano"
— diz o item 10 do depoimento constante do Processo (317)

"nem que os Marqueses de Tavora e mais pessoas da fa-

milia ignorassem o que era notorio aos estranhos" (como
vemos, os proprios Jufzes da Inconfidencia registram em
documento publico as relacSes ilicitas entre o Rei e a Mar-
quesa de Tavora moca) "nem que nas conversacoes domes-

ticas deixassem de falar naqueles fatos" (ou seja, nas relacoes

ilicitas).

Mas £sse Tribunal (do qual faz parte Sebastiao de Car-

valho) nao se limita a registrar, como coisa sabida, as imo-

ralidades reais, mas estranha que essas imoralidades possam

constituir motivos de escandalo para a familia Tavora ou
qualquer outro sudito, porque servir ao Rei, nas suas horas

de cio 6, para o Tribunal, um titulo de dignificacao familiar.

E nessa argumentacao diz o mesmo item 10 do Depoi-

mento de Aveiro "6 notoriamente falso e fingido o pretendido

pundonor do Marques de Tavora pai" porque s6 entre parti-

(317) O Processo dos Tdvoras. Anotado por Pedro de Azevedo, pag. 155.
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"haver ofensa (no fato de ser marido enganado) capaz de

produzir empenho e duelo".

Mas nao se conhece caso "algum em toda a Europa" na
qual um vassalo tenha "intentado concorrer com o trono"

que se acha a "muitas esferas acima da competencia e da

temeridade dos vassalos". E para que todos fiquem sabendo

que ser cabrao de rei 6 um titulo de honra — o Tribunal

registra ainda: "que nem a Historia deste Reino antiga e

moderna § esteril mas antes" (disso) "opulenta e de maior

vulto" em casos semelhantes (de um rei cornear um vassalo)

,

pois o resultado tern sido sempre o mesmo "o sacrificio de

um profundissimo silencio, ou (no maximo) a dissimulacao

de um prudente e decoroso retiro".

Sendo assim, o Tribunal nao admite que a mancebia do

Rei com uma Tavora possa corar as faces do velho Marques,

por isso que "nem ele 6 tao rustico e de tal forma barbaro

que ignorasse o referido" (o fato da mancebia da nora) sendo

notorio a todos" mesmo aos que "nao sabem ler nem es-

crever".

Muito menos o Tribunal pode aceitar que no velho Mar-

ques "coubesse a id6ia do despique com Sua Majestade"

• * *

Continuando o interrogatdrio, o Processo registra atitude

radicalmente oposta de Aveiro. Agora ele declara que real-

mente quis matar o Rei e isso "pela ira e paixao que desor-

denadamente concebera contra a sua real e sagrada pessoa",

porque esse Rei impedira "com as suas reais ordens o venci-

mento da causa das comendas (a que ele Aveiro se sentia

com direito) e a celebracao do matrim&nio que tinha ajus-

tado entre o filho dele Marques de Gouveia com Margarida
de Lorena filha do Duque de Cadaval".

Mas quern pode provar a verdade das duas declaracoes

anteriores?

Quern assistiu a esse inqu6rito e o autenticou?
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Ainda, quern podera admitir que Aveiro, tendo a desculpa

de que o atentado que montara visava Pedro Teixeira, haja

silenciado sobre isso?

Pois nao seria natural e espontaneo que o Duque, na de-

fesa da sua pessoa, buscasse desculpas 16gicas? Evitasse falar

nos Tavoras e especialmente evitasse confessar culpa de re-

gicidio? E fazendo Pedro Teixeira o objetivo do crime dimi-

nulsse a sua culpa ?

Tambem o atentado nao se torna mais 16gico visto como
um desagravo da ofensa que ele sofrera do rufiao do Rei?

Tudo isso sao perguntas naturais, especialmente quando
se verifica que as razoes de "ira e paixao" que o depoimento

publicado atribui a Aveiro sao demasiadamente pequenas para

explicar o atentado.

* * *

Contudo, o depoimento nao fica nas duas incoerencias

anteriores

— atribuicao da responsabilidade aos Tavoras;

— e, depois, assuncao de completa responsabilidade no

crime

.

Nao fica porque, continuando no inquerito, os Jufzes da

Inconfidencia conseguem que o Duque de Aveiro pratique

mais outras. Agora o Tribunal quer saber como, depois do

atentado, poderia o depoente conseguir

— "as referidas comendas e efetuar o matrimonio de seu

mho".

Aveiro, segundo os dizeres muito duvidosos do Processo,

respondeu com esta ingenua declaragao: "que tirando do

meio o governo del-Rei se seguiria necessariamente a ele o

governo do Senhor Infante D. Pedro" [irmao de D. Jose] —
de quern "esperava conseguir facilmente" "tudo o que Sua
Majestade [D. Jose] lhe havia impedido".

Mas isso nao seria possivel, diz o Tribunal, pois o natu-

ral <§ que o Infante feito rei suspeitaria de sua lealdade. Logo,

a coisa s6 tern 16gica e probabilidades de exito se Aveiro con-
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pessoas eclesiasticas e seculares para se sustentar a si e as

ditas pretensoes em tao escandalosas circunstancias"

.

Por fim, o Tribunal pergunta a Aveiro "que auxilio ou

concurso" deram os conjurados para a execugao do crime,

e ele respondeu:

— a Marquesa de Tavora — 16 moedas das quais 8 era

a quota de sua filha a condessa de Atouguia;

— Manoel T&vora — 6 moedas;

— a Condessa da Ribeira, a filha e o Conde Dom Guido

(seu marido) com 6 moedas cada urn,

perfazendo "as quarenta que se deram aos executores do mes-

mo sacnlego insulto".

Com quantas moedas entrou o riquissimo Duque de

Aveiro ? O Tribunal nao lhe faz essa pergunta nem ele es-

clarece o assunto. file o promotor do crime, ele que se con-

fessa o primeiro interessado nele. "Incrivel depoimento",

diz J. Lucio de Azevedo (O Marques de Pombal e a sua £po-

ca)" capaz, ante verdadeiros Juizes, de anular todas as mais
imputagoes de alheia cumplicidade"

.

Nesta altura do processo a farsa se torna demasiadamen-

te visivel. Aveiro nao teria declarado tais sandices; nao teria

atribuido ao velho Tavora a responsabilidade do atentado,

coisa ingenua e facil de desmentir; nao chamaria depois

sobre si toda a responsabilidade, caracterizando o atentado

como regicidio, pois lhe era facil prova-lo contra Pedro Tei-

xeira; nao explicaria as pretensoes posteriores ao atentado

com a ascensao do Infante D. Pedro, pois o natural seria o

ser julgado como regicida pelo novo rei. Nem apelaria para

a bolsa de terceiros num crime de tal envergadura (ou seja,

num crime que pedia atitude a mais cautelosa), ele, um ho-

mem de largas posses e o mais interessado nele.

Logo, o que sobra e o que foi ditado pelos Juizes da In-

confidencia; o que foi dirigido; o que constitui a preocupa-

cao de dar ao assassfnio em massa de Aveiro, dos Tavoras e
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dos jesuitas — uma aparencia juridica. Por isso, no corpo

mesmo do processo, o que mais aparece nao e a pergunta que

busca esclarecer um crime, mas a insinuagao que visa a afir-

mar uma tese. A tese de que houve um regicidio em que to-

maram parte Aveiro, os Tavoras, Atouguia, os jesuitas e mi-

lhares de outras pessoas, e que nao tinha para objetivo ape-

nas a pessoa de D. Jose, mas abalava a propria casa real.

Dai a gravidade da culpa e a necessidade das medidas vio-

lentas contra os associados nela.

* * •

£ exagerada tal afirmagao?

Se e, vejamos o que o proprio Tribunal diz no corpo do

depoimento de Aveiro, quando, continuando as inquiricoes,

afirma que "era certo que os religiosos jesuitas haviam prog-

nosticado e feito crer a grande parte do povo de Lisboa e

espalhados nos reinos estrangeiros (318) que a preciosa vida

del-Rei nao podia ser de grande duracao, chegando a limitar

o prazo da mesma ao mes de setembro".

No entanto, o Tribunal nao ouviu nenhum jesuita e as

17 cartas que publicou nao autorizam a tal afirmativa. Sao

cartas que nao tern nenhuma relacao com o caso; que falam

no atentado havido, dao noticias gerais das prisoes que todo

o mundo sabia e se queixam (e correspondencia entre reli-

giosos da mesma Ordem) das restrigoes a sua liberdade im-

postas por Sebastiao de Carvalho. Tudo isso em termos pru-

dentes e respeitosos. fi verdade que o Oficial-Maior da Se-

(318) Em oiicio de 11 de setembro de 1759, o Conde de Merle — Embaixa-
dor francos — informa a seu governo que conversara com o Conde de Oeiras e

este lhe dissera que

"tinha em seu poder as mais evidentes provas de como os jesuitas haviam
sido os primeiros impulsionadores do projetado assasslnio d'El-Rel seu
amo",

"que a conspiracao estava organizada desde maio de 1758 sem a particl-

pacSo do Duque de Aveiro e dos Tavoras".

"que fora a repulsa que aqueles fidalgos experimentaram de certas mer-
cfs que os fizeram cair no laco" (Visconde de Santarem — Qnadro Ele-

mentar)

Nada disso e verdade. Nunca apareceu prova autentica contra os jesuitas

ntsta tentativa de regicidio.
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cretaria de Estado e Negocios Estrangeiros e da Guerra que

autenticou as c6pias daquelas 17 cartas, inseridas no Pro-

cesso termina atestando: que todas as copias das dezessete

cartas foram extraidas de seus originals e outrossim que em
outras cartas da correspondencia dos ditos padres da Com-
panhia [de Jesus] escritas de Lisboa para Roma e dirigidas

para padres da mesma Companhia, neies [jesuitas] escre-

veram que tinham por si muita gente, parte da nobreza e a

fidalguia da corte".

Mas aqui cabem algumas perguntas:

Por que esse Oficial-Maior nao transcreve, tambem,
essas cartas como fez com as 17 primeiras ?

Tambem, por que se ha de descobrir, na afirmagao de

que a Companhia conta com amigos bem colocados, uma re-

lacao fatal com a tentativa de regicidio ?

Nao estavam os padres sofrendo perseguicoes de Sebas-

tiao de Carvalho antes mesmo do atentado de 3 de setembro ?

Diante disso nao era justo balancear os amigos que lhes

sobravam como elementos de apoio ?

Por fim, como admitir que no processo aparecam os

assuntos suspeitosos da correspondencia apreendida e nao a

propria correspondencia ?

Chega-se, assim, a conciusao de que se houve, na epoca,

carta de jesuita que pudesse justificar as suspeitas que Se-

bastiao de Carvalho levantou contra a Companhia de Jesus

ela nao foi apreendida. Logo, a afirmacao de que "era certo

que os religiosos jesuitas" desejavam a morte de D. Jose e

ate a prognosticaram, e mais que uma falsidade — e um ato

de ma fe, de propositada intencao de fabricar pretextos ju-

ridicos para assassinar inimigos politicos.

• * *

Mas o arrazoado do Tribunal nao para naquela perfida

afirmativa. Vai mais longe. Tece uma trama e registra mais

esta iniqiiidade: que "resulta de todos os fatos [realizados]

pelo depoente, seus aliados e parentes [sao os Tavoras e Atou-
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tas" uma absoluta coerencia que 6 "uma demonstragao evi-

dente de que todos obravam de acordo coraum com os mes-

mos perniciosos fins de arruinarem a autoridade Regia, o

Ministerio e o beneficentissimo governo de Sua Majestade".

Isso se encontra no corpo do propria depoimento na 19a

parte, e e dito em torn de certeza, de afirmagao, de coisa pro-

vada. Ao le-lo, tem-se a impressao de que se esta nas con-

clusoes do julgamento, na sua definitiva sentenca. Mas nao.

O Tribunal fabrica conclusoes e, por isso, depois daquelas ra-

zoes todas, pergunta a Aveiro "como, e por que modos e por

quern, se trataram os ajustes e as confederacoes de que re-

sultou aquela uniformidade de fatos e de sentimentos entre

tantas pessoas tao diversas ?"

Aveiro, apesar de tais interpelacoes, responde negativa-

mente "que em nenhum tempo tinha feito confederacao ou

ajuste com alguma das pessoas acima indicadas e nem sabia

nem suspeitava que entre os padres jesuitas e a familia Ta-

vora houvesse alguma confederagao ou uniao".

* » *

Nao obstante essa perempt6ria negativa, o Tribunal con-

tinua a interrogacao e consegue que Aveiro diga coisa dia-

metralmente oposta. Agora ja ele confessa que "a origem e

o principio deste enormissimo atentado foram conferencias

que ele depoente teve em Sao Roque e Santo Antao com os

padies jesuitas Joao de Matos, Jose Perdigao, Jacinto da Cos-

ta e Timoteo de Oliveira", com o fim de eliminar o rei como
"o unico rneio que havia para se efetuar o matrimonio da

princesa [D. Maria] com o Infante D. Pedro", visto que

D. Jose era contrario a esse casamento.

Em seguida, Aveiro declara que "a convencao sacrilega

[feita com os padres jesuitas] fora comunicada a Joao Ta-

vora, ao l\iarques de Tavora pai, a Luis Bernardo Tavora",

e que os dois ultimos "aprovaram a proposta e entraram com
ele depoente na confederagao".
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Que concluir desse processo em que Aveiro

— comeca atribuindo ao Marques de Tavora, por mo-

tivos de honra, a autoria do atentado,

— depois assume toda a responsabilidade do crime, jus-

tificando-o pela "ira e paixao" que tinha contra o rei

por este lhe negar as merces a que tinha direito e nao

consentir no casamento de seu filho com a filha do

Duque de Cadaval,

— em seguida explica que, uma vez morto o rei, ele con-

taria com o beneplacito do Infante D. Pedro — para

realizar aquelas duas pretensoes,

— e acha meios de dizer que do atentado que montou
nao participou ninguem; nem a gente dos Tavoras

nem padres jesuitas;

— e, por fim, envereda por caminho completamente di-

ferente e da, como pretexto para o crime, o casamen-

to do Principe D. Pedro com D. Maria e envolve nele

dois membros da famiiia Tavora e quatro jesuitas.

Que concluir desse depoimento senao que ele foi ditado ?

Que nele se registra, apenas sob a forma disfarcada de

depoimento, a intencao de

— transformar o atentado contra um rufiao (Pedro Tei-

xeira) numa larga conspiracao contra o rei ?

— e envolver nela, alem de Aveiro, os Tavoras e os je-

suitas ?

• • *

Mas o inquerito prossegue e nele os Juizes da Inconfi-

dencia, com Sebastiao de Carvalho a testa (319), conseguem
a peso de torturas (320) arrolar novos conjurados: a Mar-

(319) Dos 30 depolmentos constantes do Processo, SebastiSo de Carvalho
assistiu a 17 e os subscreveu.

(320) No depoimento de Aveiro nao se registra o "trato esperto", mas a 16-

gica leva a admitir que Aveiro foi submetido ao potro pois:

— todos os indiciados e reus de mais categoria falaram na pole,

— as respostas dele comecam negativas e logo apos se fazem ampla« • cheias

de incoerencias,

— por Um, ha no depoimento duas fases — intercaladas pelo lntervalo de 3

dias, em que os trabalhos foram suspensos "por se achar o reu lncomodado
se lhe nao fizeram mais perguntas"

.

lncomodado por que ? Certamente pelas torturas que sofreu.
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quesa de Tavora, o segundo filho dos Tavoras — Jose Maria,

o Duque e a Duquesa de Atouguia, o jesuita Gabriel Mala-

grida, o Marques de Alorna, e o Conde obidos.

Assim, esse processo se transforma num libelo ditado, em
que os Juizes consignam nele tudo o que precisam para jus-

tificar, juridicamente, a eliminagao dos inimigos de Sebas-

tiao de Carvalho.

Entram em cena quatro novos personagens

O primeiro e Joao Ferreira que disse:

— ser caseiro de Jose Manuel — Estribeiro do Duque de

Aveiro,

— haver o Estribeiro se refugiado (apos as prisoes do

Duque e mais fidalgos) na quinta onde ele traba-

lhava,

— que certa vez ouvira aquele estribeiro (Jose Manuel)

conversar com seu filho e dizer-lhe que fora ele Jose

Manuel quern selara os dois cavalos do Duque de

Aveiro empregados no atentado,

— e mais, que apos o crime houve uma serenata em
casa do Duque de Aveiro.

Por fim, que ele, Joao Ferreira, achou que ouvindo aque-

la conversa devia vir denunciar o estribeiro de quern era em-

pregado. Denuncia que se inspirava no premio prometido

pelo rei — mas que Joao Ferreira nunca recebeu.

f'wi

Acusado pelo seu caseiro, o estribeiro do Duque e preso

e chamado ao Tribunal da Inconfidencia. Ai Jose Manuel

— confirma que na noite do crime houve um baile em
casa do Duque de Aveiro,

— que a esse baile compareceram o Marques de Tavora

pai e o Marques de Tavora filho,

— que ele esta convencido de que o Duque de Aveiro e

s aqueles dois Tavoras "haviam entre si maquinado e

executado o delito" da noite de 3 de setembro "fa-

zendo o baile com ostentacao insolita para o disfar-

carem"

.
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Para justificar essa assergao, esse tao definitivo julga-

mento — o estribeiro declara que

— o duque gostava muito de jogar e que justarnente

"nos dois ou tres meses antes do referido delito" pas-

sou a gastar o tempo em conversagao na casa de Jose

Maria Tavora",

— que soube isso pelos criados da sege do Duque,

— que havia ordem nas cavalarigas do Conde para se

entregar "a toda hora um cavalo pronto" ao moco de

acompanhar chamado Antonio Dias e "principal con-

fidente do Duque".

Apesar da extensaa das declaracoes do estribeiro Jose

Manuel e das acusagoes que elas contem contra o Duque de

Aveiro e os dois Tavoras — o Tribunal da Inconfidencia nao

esta satisfeito. Quer mais. Quer — atraves "de dois tratos

espertos" fazer com que Jose Manuel diga algo sobre o "que

toca a terceiros", e, diante do instrumento de tortura, o Tri-

bunal lhe pede que declare — debaixo "dos Santos Evan-

gelhos" —
"quern tinha atirado os sacrilegos tiros a El-Rei",

"por mandado de quern".

Jose Manuel da informacao negativa. Ignora quern ati-

rou no rei e mais ainda quern mandou atirar.

Mas, o instrumento que faz a verdade vir a tona esta ali

e ali esta tambem o cirurgiao Domingos Ramalho — "dos

carceres secretos do Santo Oficio". Assim, tudo pode funcio-

nar: o cirurgiao dizendo (e ai que nao diga) que Jose Manuel
"nao tern impedimento algum de saude para se lhe darem
tratos" e o instrumento de martirio, enquadrado pelos car-

rascos, pronto para funcionar. Com a presenca de Sebastiao

de Carvalho o Tribunal determina que "o reu seja posto no
potro e atado".

Ao primeiro trato Jose Manuel comega a falar. Diz

"que ouvira que o duque dissera a Duquesa que
assim como foi por uma parte se fosse pela outra

que nao escaparia"; que ouvira isso quando "passa-

va de um quarto para outro" no dia seguinte ao
atentado de 3 de setembro.
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Declarou muito mais; desce a pormenores; escuta con-

versas comprometedoras e se estende em informacoes precio-

sas sobre padres da Companhia de Jesus. Dessarte, o de-

poente,

colocado "detras de urn reposteiro" da casa do Du-
que de Aveiro, ouviu o Marques de Tavora pai con-

versar com o filho (Marques de Tavora filho) com
o Duque e a Duquesa,

— isto "depois das dez horas da manha do dia imediato

ao do atentado".

Dessa conversa o depoente ouviu apenas o Marques filho

dizer claramente "ca pelo homem nao escapava".

Mas o potro azeitou a lingua de Jose Manuel e ele "sem
dificuldade" acrescenta outros pormenores

— que tres dias antes do sobredito insulto, havia o Mar-
ques de Tavora filho mandado para a Cavalariga do
Duque de Aveiro alguns cavalos selados",

— e que varios religiosos da Companhia de Jesus costu-

mavam ir a casa do Duque de Aveiro"

— e entre eles Jose Perdigao.

Outra testemunha que nao pode ficar calada fol Manuel
Costa — Porteiro do Duque de Aveiro.

Primeiro declara que sabia haver o Conde de Atouguia

dado dois ou tres cavalos para o atentado contra o rei; de-

pois, que na casa de Aveiro estivera o Marques de Tavora
filho na noite do crime e que dos padres jesuitas freqiienta-

dores da casa do Duque so se lembrava deum: do padre Jose

Perdigao.

Todavia, sendo familiar da Casa de Aveiro, poderia dizer

mais. Poderia extravasar as verdades que a vinganca queria

e sem as quais ele se torna um depoente mesquinho e inutil.

Mas acontece que as boas verdades, aquelas que o Tri-

bunal, presidido por Sebastiao de Carvalho, deseja, nao saem



naturalmente da garganta do depoente. Precisam do lubri-

ficante do potro, onde, com dois "tratos espertos", Manuel
da Costa continuara dizendo que

"pouco antes" do atentado de 3 de setembro "costu-

mavam muitas vezes ir a casa "do Duque de Aveiro

os jesuitas Timoteo de Oliveira, Joao de Matos, Ja-

cinto da Costa, e o ja citado Jose Perdigao "e que

tambem era verdade que no dia seguinte ao referi-

do insulto" (atentado a vida do rei) "se ajuntaram

de manha em casa do Duque o Marques de Tavora

pai, a Marquesa de Tavora, o Marques de Tavora

filho, e a condessa de Atouguia.

Tambem e preso, e submetido a interrogat6rio, Manuel
do Nascimento, sota cavalarigo do Duque de Aveiro. Era ele

urn dos que cuidava dos cavalos do Duque e, por isso, a ele se

pergunta "se tinha ordem para dar urn cavalo a algum mdco
todas as vezes que este o pedisse".

O pobre Manuel Nascimento diz que "nunca tivera

ordem para dar cavalo algum a nenhum moco".

Continuando com as perguntas o Tribunal quer saber

"que cavalos sairam da cavalariga do Duque na noite de 3 de

setembro, quern lhe deu ordem, quern os preparou, quantos

e quais cavalos, para onde foram e a que horas".

A tanta minucia, a tanta vontade de saber algo de Ma-
nuel do Nascimento — este nada responde. Diz mesmo que

nao compreende a pergunta. Por fim o Tribunal ainda tenta

indagar "se alguns dias antes de 3 de setembro vieram alguns

cavalos para a cavalariga do duque", "quantos cavalos eram,

de quern eram e quem os trouxe".

A tudo isso o depoente nao sabe dizer nada. Ignora a

existencia do fato, como ja havia declarado ignorar os ante-

riores que o Tribunal lhe dava noticia.

Todavia, o Tribunal nao se exaspera. Junto a ele ha o

potro, ha o cirurgiao que ha de atestar a boa saude de Nasci-

mento, e ha a autorizacao que o rei deu, atendendo a casa
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dos 24.Entao, atado ao potro, a depoente recebe "tres graus

do primeiro trato" e imediatamente declara "debaixo do ju-

ramento dos Santos Evangelhos"

"que na noite de 3 de setembro, pelas nove ou dez

horas, sairam da Cavalarica do duque 2 cavalos, se-

lados e enfreados, que dois dias antes da dita noite

vieram de casa do Marques de Tavora filho dois ca-

valos selados e enfreados para as cavalaricas do Du-

que de Aveiro" — e tambem que "era verdade que

na noite de 3 de setembro o Duque mandara "apa-

relhar duas Facas" (cavalos pequenos)

.

A pctntomima prossegue

Agora vem a cena Luis Bernardo Tavora. No comeco de

seu depoimento, nega todas as culpas que lhe imputam:

— nao concorreu "ao insulto da noite de 3 de setembro",

— nao remeteu cavalo algum de sua cavalariga para o

pessoal que tomou parte no atentado,

— "nunca se achara em conversacao alguma" em que

se tratasse do assassinio do rei "nem ouviu coisa al-

guma que fosse a ele pertinente",

— nao tern conhecimento algum das emboscadas arma-

das pelos assassinos, pois ignora completamente o

assunto,

— e tambem nada sabe da reuniao que teria havido no'

jardim da casa do Duque de Aveiro, na noite do cri-

me, e, na casa dele, no dia seguinte.

Tais declaracoes nao contentaram o Tribunal, e este

manda Luis Bernardo Tavora "deitar-se no potro", e, depois

de atado, determina aos carcereiros que lhe apliquem "tres

quartos de tratos do primeiro trato". E sob essa aplicacao e

igualmente apos jurar que diria a verdade "sob o juramento

dos Santos Evangelhos" — Luis Bernardo comega a falar.

Entao,

— acusa o pai, a mae, o Duque de Aveiro e o Conde de

Atouguia de "assentarem de comum acordo que su-

bindo o Infante D. Pedro ao trono, tornaria ao poder
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o Duque de Aveiro e os religiosos da Companhia de

Jesus",

— acusa o padre Malagrida de, "com seus conselhos e

mlstica", concorrer para aquela decisao criminosa,

— acusa o pai (o Marques de Tavora) e o irmao mais

moco (Jose Maria Tavora), o conde de Atouguia, o

Duque de Aveiro e o cabo-de-esquadra Bras Jose de

ficarem "na noite de tres de setembro" entre aqueles

que tomaram parte "nas esperas" (emboscadas) con-

tra a vida do rei,

— confirma que com ele estiveram "na manha proxima

a noite do execrando insulto" em casa do Duque de

Aveiro o seu pai, a sua mae, o seu irmao mais mogo,

o duque e a Condessa de Atouguia e a Duquesa de

Aveiro, todos falando sobre o atentado.

Por fim, Luis Bernardo ainda inclui no crime o Conde
de 6bidos.

A leitura desse depoimento mostra que o pobre Marques

so teve um fim: ver-se livre das dores atrozes do "trato es-

perto" que lhe aplicavam. E confirma tudo o que lhe ditam;

inventa cenas; inclui-se no atentado ao rei, bem como o seu

pai, o seu irmao mais mogo, o Conde de Atouguia e um hu-

milde cabo-de-esquadra Bras Jose, quando, na verdade, nesse

atentado so tres pessoas tomaram parte — o duque de Aveiro

e dois criados seus. Depois, sob as dores do trato repete a

existencia de um conluio familiar com o fim de matar o rei

e fazer subir ao trono o infante D. Pedro. Conluio de que

nao se provou a existencia; que seria uma louca temeridade

e ao qual faltavam pretextos plausiveis para existir.

Por isso, o advogado pode, valentemente, declarar em sua

defesa que "nao havera pessoa alguma que se anime a jurar

que o Duque de Aveiro fizesse conciliabulo algum" contra o

rei" "e muito menos com os seus parentes" (os Tavoras)

.

Mas a argumentagao do patrono dos reus nao surtiu

efeito algum no Tribunal chefiado por Sebastiao de Carva-

lho, porque, na realidade, aquilo nao era um Tribunal de Jus-

tice, mas uma Corte Marcial que se limitava a dar aparen-

cia juridica a um assassinio politico.



Agora outro personagem

Tal qual o irmao, Jose Maria Tavora, o mais m6co dos

Tavoras, comeca negando a sua participacao no atentado

ao rei

:

— nao esteve entre aqueles que executaram o atentado,

— nao tomou parte alguma em conferencias que visa-

vam ao assassinio do rei,

— tambem nao esteve com nenhuma das pessoas que

tomaram parte no "insulto ao rei", especialmente

apos a realizagao do atentado.

Como sempre, o Tribunal nao aceita negativas, nao
admite, nas vitimas eleitas para acalmar o odio de Carvalho,

qualquer declaracao de inocencia. file precisa registrar cul-

pas e estas ou sao ditas espontaneamente ou sao extraidas

nos apertos dos "tratos espertos".

Mas esse Tavora nao cede. Sofre horrivelmente no potro

e apesar disso afirma sua ignorancia dos fatos que o Tribu-

nal lhe aponta. Afinal

"por dizer o cirurgiao que o reu nao podia tolerar

mais tormento depois de haver sofrido trato e meio"

foi mandado "tirar dele".

Assim, o Tribunal nao registrou nada do que queria.

Mas tambem nao fez caso disso, porque 15 dias depois ja um
malho de ferro, a servigo dele, matava o insolente com pan-

cadas na area do peito

.

Continua o desfile

Como a maioria dos outros depoentes (indiciados ou tes-

temunhas) o Conde de Atouguia — D. Jeronimo de Ataide

— tern duas atitudes durante o inquerito: o da negacao das

culpas que o Tribunal lhe atribui, quando responde livre; e

a da confirmagao delas e o envolvimento de outras pessoas

nelas — quando, atado ao potro, sofre os "tratos espertos".



Assim, £le comeca negando:

— que haja "concorrido para o sacrHego insulto",

— que haja participado nas emboscadas que atiraram

sobre o rei,

— que tenha conhecimento de pessoas que tomaram
parte nelas,

— que na noite de 3 de setembro tenha ido a outra casa

senao na de seu sogro, o Marques de Tavora.

Enfim, Atouguia nega tudo. Nao tomou parte em ne-

nhuma conspiracao para matar o rei e ignora que as pessoas

citadas pelo Tribunal tenham tornado parte em alguma. Mas
o Tribunal e teimoso. Precisa transformar Atouguia em com-
parsa da revolugao que o Processo descreve, e faze-lo compa-
nheiro dos Tavoras, de Aveiro e dos jesuitas. E, por isso, faz-

-Ihe apelos. Da a eles um torn de afabilidade como o que se

le no item 7 do Depoimento em que "sendo (o reu) outra

vez, com muita caridade, admoestado para que declarasse a

verdade, respondeu persistindo na mesma absoluta negativa".

Como se pode manter tal atitude de negativa quando o

proprio reu confessa "que passava todas as noites na casa

dos Marqueses de Tavora" — seus sogros~?~

Pois se passava la a maioria das noites devia ter tornado

parte na conspiracao e isso porque "consta da prova da Jus-

tica" que nas conversagoes em casa do Marques de Tavora
"se tratava ordinariamente de caluniar o felicissimo governo
d'El-Rei", "de se considerar ou persuadir, com diabolicas su-

gestoes, que o mesmo governo era violento", "se assentava,

pela maquiavelica e detestavel teologia de Gabriel Malagri-

da e outros religiosos jesuitas, que era licito e meritorio cons-

pirar contra a preciosissima vida do rei", "porque, depois do
pretendido governo tirano de Sua Majestade, viria outro go-

verno", etc., etc.

Contudo, a insinuagao do Tribunal nao surte efeito.

Atouguia continua negando e o rem£dio 6 mandar aplicar-

-lhe "um trato esperto inteiro" e "um quarto mais na meta-
de do corpo" (321)

.

(321) O Processo dos Tivoras — Anotado por Pedro d« Azovedo, p. 150.



A partir dai Atouguia repete tudo o que quer o Tribunal

e diz que

— na casa do Duque de Aveiro, ele, a mulher dele, os

seus sogros (os Tavoras) discutiarn a necessidade de

se efetuar o casamento de D. Pedro com a filha do

rei,

— que na casa dos sogros se falava do governo d'El-Rei

com "aversao e odio",

— que nesse odio destacava-se a sua sogra — a Mar-

quesa de Tavora — dirigida em tudo "pelo espirito e

conselhos do Padre Malagrida",

— que o Marques seu sogro e o seu cunhado Jose Maria

Tavora "se achavam nas emboscadas" da noite de 3

de setembro,

— que e tambem verdade que nessas emboscadas se

achavam o Duque de Aveiro, dois criados dele e o

cabo-de-esquadra Bras Jose.

Se ja nao bastassem os tratos para tirar desse depoimen-

to qualquer valor juridico — bast-aria examinar a sua incoe-

rencia, porque, se as discussoes em casa de Aveiro giravam

em torno da necessidade do casamento da filha do rei com
o Infante D. Pedro, sem cair nos pormenores da necessidade

do assassinio de D. Jose, como se pode compreender, que,

em funcao daquelas discussoes, nascesse o atentado ?

Tambem como se pode admitir valido esse depoimento

em que Atouguia se inclui entre os homens da emboscada,

quando se sabe que, no atentado, so tomaram parte Aveiro

e dois criados?

O ultimo graduado

O Marques de Tavora, velho, nega tudo o que lhe atri-

buem e tambem nao sabe de nada que lhe e contado. Por

fim, afirma que na noite do crime estava em sua casa. No
entanto, o seu filho, o Duque de Aveiro e o Conde de Atouguia

fazem, sob as dores do potro, declaracoes que o comprometem.

Por elas, ele e quase o chefe da revolugao contra o Rei; es-

teve entre os que executaram o atentado e concorreu com
dinheiro para assalariar os assassinos.
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Assuas negativas nao satisfazem o Tribunal, fiste esta

montando uma acusacao contra os inimigos de Sebastiao de

Carvalho e, entre eles, o velho Tavora e um dos mais des-

tacados. Vai ser pois submetido ao potro. £ a soiugao, e

o remedio tantas vezes empregado com resultados positivos.

Para isso chamam o cirurgiao para fazer "a diligencia sobre

a saude do reu" e declarar se o mesmo "tinha alguma en-

fermidade que impedisse" o emprego dos tratos. E como o

medico declarasse "que tinha impedimentos" o magnanimo
Tribunal "mandou dar os tratos com moderacao" (322).

Mas apesar das dores desse trato, o Tavora pai continua

negando.

Qual a solucao?

O Tribunal sabe bem: aumentar o grau do trato.

Consultado o medico, este declara o reu "quebrado e

asmatico" e sem forcas "para tolerar outro". Suspende-se o

inquerito, a fim de que o Marques se recolha a prisao "para

se curar".

Na realidade a cura foi rapida, pois 12 dias depois ja ele

podia,, na cadafalso, receber sobre os ossos do peito as pan-

cadas do marrete de ferro, que a Justiga de Sebastiao de Car-

valho havia inventado.

Afinal termina o cortejo

Braz Jose e um pobre homem — cabo-de-esquadra da
Companhia do Marques de Tavora Filho. Nao tomou parte

em coisa alguma e nao sabe de nada do que lhe perguntaram.

O Tribunal manda-lhe aplicar "um primeiro trato". Mas
Braz Jose nao sabe mesmo de nada e, apesar das dores,

mantem a negativa.

E "por continuar na mesma negativa" resolveu o Tri-

bunal dar-lhe "mais meio trato". Foi o suficiente. Braz
Jose repete tudo o que quer o Tribunal e, sem logica na des-

crigao, diz que:

— na tarde do dia 3, em que houve o atentado contra

o Rei, ele viu "se juntarem e conferenciarem o Mar-

(322) O Processo dos T6voras, p&&. 180.



ques Luis Bernardo de Tavora, com o seu irmao Jos6

Maria de Tavora;

— "sobre os chimes que o primeiro tinha de sua mulher"

"e assentando que se haviam de virigar da preciosis-

sima vida de Sua Majestade".

Mas como pode Braz Jos6 saber de tais coisas? "Por

ouvir dizer" ao sobredito Marques Luiz Bernardo e ao dito

seu irmao Jose Maria".

E entao, pelo que diz Braz Jose:

— houve, na tarde mesma do atentado, uma conferencia

entre o MarquSs de Tavora Filho e o seu irmao;

— cujo tema foi o chime que o Marques tinha de sua

mulher;

— por fim, que, ao termina-la, os dois resolveram assas-

sinar o Rei.

Mas onde se colocou o cabo Braz Jose para poder escutar

tais coisas?

Tamb6m como se pode admitir que os dois Tavoras con-

ferenciassem, em assunto tao grave, sem as cautelas neces-

sarias, a ponto de ser possivel alguem escutar?

E como compreender que a "confederacao criminosa" a

que se refere o Tribunal se fizesse:

— poucas horas antes do atentado?

— entre duas pessoas apenas?

— e por motivo ja superado pelo tempo — como eram os

amores da Marquesa com o Rei?

Mas o Tribunal registra o que diz o cabo Braz Jos6 e

ainda (o tendo sob as dores do potro) aumenta a inverossi-

milhanga de seu depoimento, assinalando como verdade tes-

temunhal que:

— o Marques pai e filho mandaram, as dez horas da
noite de 3, selar tr§s cavalos;

— que neles se dirigiram para a casa do Duque de

Aveiro;



— e que, depois, o depoente ouviu do proprio Marques

filho — que ele (Marques) e mais o pai estiveram

na noite do atentado esperando El-Rei, nas terras que

ficam por cima da Quinta chamada das Vacas;

— por fim que tambem o depoente se lembrava que o

Marques filho lhe dissera que o Duque de Aveiro era

de opiniao que se devia fazer "outra espera" (em-

boscada) "contra Sebastiao Jos6 para lhe tirar a

vida".

Ha, por acaso, algo mais falho de senso e de logica?

Pois 6 possivel admitir-se:

— que o cabo, ensilhando tres cavalos, soubesse que o

Marques filho e o Tavora mais mogo se encami-

nhavam exatamente para a casa do Duque de Aveiro?

— que o Marques filho fosse tao idiota e imprudente que

descesse a dar ao cabo Braz JosS informacoes da em-
boscada criminosa em que tomou parte?

— e ainda que acrescentasse novas informacoes refe-

rentes ao desejo do Duque de Aveiro de dar cabo da
vida de Sebastiao de Carvalho?

Evidentemente, isso e tao estupido, tao sem nexo, tao

inverossfmil que s6 um Tribunal de odio poderia registrar.

Contudo o registro revela uma verdade: foi o potro em seus

"tratos espertos" que montou, pega a pega, a revolugao de

Sebastiao de Carvalho. Aquela trama cuja existencia ele pre-

cisava provar nao so para atemorizar o Rei como para, na
base desse temor, vingar-se de seus desafetos.

Fechemos para balango

Na analise historica dos homens ha sempre perguntas a
fazer. As perguntas sobre a sua utilidade social, a sua ca-

pacidade de praticar o bem, o exemplo que foi como individuo

e como chefe, e o valor construtivo que possuiu no quadro da
solidariedade humana.

Isso porque nao nos interessa, apenas, o homem como
valor politico, como valor cultural ou como valor artistico,
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mas o homem que, com o seu coracao, sabe humanizar aqueles

vaiores.

Do Processo dos Tavoras, Sebastiao de Carvalho sai como
um vingativo, um cruel, um desapiedado prepotente (323).

Logo, sem aqueles vaiores morals que devem existir em todo

o homem que emerge util para a Historia.

£ certo que a sua crueldade tinha similes notaveis: ai

estao, entre outros:

— o caso de Pedro Damiens na praca da Greve em Paris,

em 1757 (dois anos antes da morte dos Tavoras) em
que o miseravel, que tentou contra a vida de Luis XV,

e morto lentamente. Primeiro queimam-lhe a mao
direita; depois vertem sobre ele chumbo quente; em
seguida, aplicam o suplicio das tenazes e no fim de

hora e meia, para findar de vez com aquele trapo

humano, os verdugos o esquartejam (324)

;

— e o fato de que no proprio Estado do Papa o suplicio

do cavalete existiu ate o meado do seculo XIX (325).

A quadra era da justica cruel; da crenga de que a "dor

era a parteira da verdade" e que, em conseqiiencia, essa ver-

dade so afloraria a peso de torturas; da certeza de que a

alma do criminoso (ou do herege) se regeneraria dos erros

cometidos e alcangaria os ceus atraves dos martirios da

came (326) ; do mito da origem divina dos reis e, por isso,

ousar contra a vida deles e ousar contra o proprio Deus.

(323) Latino CoelhO — um namorado da ulna politics de I'ombal — desenha

o Tribunal da Inconfidencia, na sua Hlstdria Politics t> Militar de Portugal, Tomo IV

pag. 344, nestes termos; "Tribunal nefasto, cruelissimo, excepcional" "cujo nome
era a blasfemia da Humanidade e um convile k maldiqao" constituido de "Juizes

dependentea, submissos, siopfaittM do poder", organizando um processo arbitrario.

monstpuoso, ;i>qiiisitoiial". com "acusa^ao tremenda, implacavel e defesa enfreada

pelo temo:-". R "no (undo desse quadro, debuxada a (igura severa do Marques,

dilando a sentence aos julgadores, e decretando na mente o suplicio dos colpados,

antes meshio <iue <> Tribunal sinlBtro do terror raonarqulco tivesse proiferido o

acOrdo Judicial".

(324) Ver Albert Mallet - XVII" e XVIII" Siecles, pag. 4G8.

(3J5) Kui Barbosa — Oraeftes do Apostolo, pag. 41.

(32C) "A doutrina da extirpaqao da heresia pela destruigao do herege teve

nos canonie!: de S. Inftcio os seus mats sabios apologistas" (Rui Barbosa —
Ora«fi?s do A.p6stolo, pag. 52).

' H Torquemada — padre Dominicano — em 18 anos de lnquisidor-Mor destr6l

na Bapanha 14.400 (amilias, degrada e condena a prisao perpelua 97.200 pessoaa

e assa vivas 10.200 outras (Kui Barbosa — OratOes do Ap6stolo, pag. 44).
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Realmente Pombal nao inventou a epoca. Apenas o seu

coragao mau encontrou, nos costumes dela, possibilidades

para se expandir e dar curso ao que de mesquinho ele con-

tinha.

£, pois, errado justificar as maldades de Sebastiao de

Carvalho com as maldades da epoca. Para isso seria preciso

provar que ela nao comportou homens bons, humanos, ca-

pazes de ultrapassa-la pelo coragao.

No entanto comportou, e foi alem do homem bom —
porque criou um Kant, o filosofo que insuflou de humanismo
toda a Europa e que tinha para pontos cardeais, segundo

Miguel Reale (327)

:

— a ideia da liberdade como um direito inato;

— a convivencia social como uma limitagao reciproca

de liberdade;

— o respeito a pessoa humana como base da justiga e

fim da ordem social;

— o direito como condicionalidade dos arbitrios, legiti-

mando o emprego da coacao material.

Filosofo que afirmou, ainda, que o homem devia ser res-

peitado "como um fim absoluto em si mesmo".

Se recuarmos um pouco no tempo encontraremos Locke
— o grande teorico do Liberalismo, e que, na Inglaterra (na

terra mesmo em que Carvalho fez a sua aprendizagem como
homem publico) ensinava que havia "direitos proprios dos

individuos e anteriores a existencia da sociedade", "que o

poder soberano vem da Nacao", "que o Estado tern o dever de
respeitar todas as crengas" (328).

Enfim, a epoca em que viveu Carvalho era cheia de cruel-

dade, e se ele a superou como politico ficou, como homem,
igual a ela.

(327; Miguel Reale — A DoulrUia ile Kanl no Biasil, pag. 58.

(328) Henrique Perdigao — As Escolas Filos6ih'as \lrav<> dos Tempos,
pag. 117



Mas ser grande em politica nao basta a nossa admiracao

pois muitas vezes ela nao se conforma com as licoes que,

desde o ano 30, o Mundo Ocidental recebe daquele que se

chamou Jesus e que Carvalho e todos nos procuramos seguir.

Depois do suplicio dos Tavoras, Sebastiao de Carvalho

comecou a andar escoltado. A escolta tinha uns 60 homens,

comandados por urn capitao. Era precedida por um tambor

imenso de som surdo e cavo. Isso servia ao realce da sua

pessoa e ao respeito que desejava impor (329).

Tambem, como medida de seguranca adicional, mandou
aquartelar, junto ao palacete da sua residencia, na calgada

da Ajuda, uma companhia de Dragoes (330).

Temia pela vida (331) e nesse temor foi crescendo o seu

instinto de destruigao. Destruicao das vidas, dos bens morais,

dos patrimonies materials e de tudo que servisse para lhe

estorvar o caminho. Estava na fase da defesa. Essa fase

em que o despota usa a forga da lei e os instrumentos coa-

tores do Estado, para cobrir a sua vida e saciar os seus odios.

Duas atitudes que se completam e que fazem, desse despota,

uma ameaca permanente a paz social.

Uma xnao de goto

Agora so ha um problema para Carvalho: matar os

jesuitas comprometidos no Processo dos Tavoras. E isso im-

plica medidas diplomaticas junto ao Papado.

Mas a Companhia de Jesus possui amigos em Roma e

um pedido direto sera tachado de excepcional. O melhor e

agir por meios indiretos: uma suplica feita pelo Procurador-

(329) Souto Maior — O Marques de Pombal, pag. 254.

(330) J,;z Soriano — Hls(6rla do Relnado d'EI-Eel I). Jose, I Volume, pa-

glna 46C

(jol) Torqucmada, cu]o nome era slnSnlmo de crueldade, despotlsmo e Jn-

lolerancla nao saia a rua senao cercado de uma guarda de 200 homens a p6 •

40 a cavalo. (H. VerrU — L'lnqulsltloa, pag. 201).
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-Geral da Coroa e uma suplica feita pelo proprio Rei colocarao

o Papa dentro do desejo do Governo portugues sem que este

se revele. Assim combinado, aparecem em Roma dois do-

cumentos

:

a) Um com data de 15 de abril (1759) em que Jose

Seabra da Silva, Prccurador da Coroa, suplica a Sua
Santidade que, "imitando o louvavel exemplo de

Gregorio XIII em 1583, declare extensivo a todos os

eclesiasticos seculares e regulares que forem reus

de conjuracao ou atentarem contra a sagrada pcssoa

do Rei o julgamento pelo Tribunal da Mesa da Cons-

ciencia" (332);

b) o segundo documento e a carta do Rei, escrita a

20 desse mesmo mes de abril. Nela Sua Majestade

pede ao Papa "que concorra para o merecido castigo

de uns reus cujo delito (por todas as cireunstancias)

e imperdoavel".

"Esses reus" todos nos sabemos, estavam no singular.

Era Malagrida. O mentecapto e santo Malagrida. O homem
cujo grande crime consistiu em nao temer Carvalho. Nao
temendo, atraiu todos os odios: o do Rei, o do Procurador-

-Geral da Coroa, o do Patriarca de Lisboa, o do Embaixador

de Portugal em Roma, etc. odios de segunda mao, acionados

por Carvalho e dirigidos por ele. E isses "tartufos de fe-

rocidade" encheram-se, como diz Camilo Castelo Branco, "de

rancor postico pava granjearem a simpatia do Valido".

Nessa demencia coletiva, o Rei assina uma "Deducao ou

Promemoria" (333) que anexa a carta. Nela se repete, mo-
notonamente, todos os surrados argumentos que Carvalho

inventa contra a Companhia de Jesus:

— a escravidao do indio;

— a guerra guaranitica;

— a participacao no regicidio.

(332) Alteucl Soiio Maior — () Marques <le I'onibal, p&g 231.

(333) Publicado na Integra — enchenUo 17 paginas cm S' nu Hist6iiu tlo

BetaadO S'EI-Bel l». .T«sf', II Vol., pftg *0i) do Luz Soriano.

16
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Como este e a exemplificagao mais fresquinha, mais nova,

o Rei, em sua Dednqdo, desce a pormenores e declara que
os inacianos, nao contentes de viverem na America, "de re-

beliao em rebeliao", "de insulto em insulto", "de usurpagao

em usurpagao", e na Europa "de atentado em atentado, de

calunia a calunia", organizam o atentado contra a vida do

Rei. Esse "execrando insulto que tern enchido de horror a

todo mundo" "e que a fidelidade portuguesa deplorara ate

ao fim dos seculos".

Esta provado, diz o Rei na sua Deducao, que aquele crime

"fora maquinado pelos jesuitas, sendo as suas casas, colegios

e residencias, os venenosos e pestiferos charcos onde beberam

os infames reus — os conselhos e as doutrinas para exe-

cuta-lo".

Tambem para que o Papa nao duvide de nada, o Rei

afirma que a culpa dos jesuitas esta consignada em varios

paragrafos da sentenga (e cita nada menos que dez) e nas

provas "das cartas e papeis originais que se interceptaram e

apreenderam aos mesmos religiosos das confissoes e depoi-

mentos de reus e testemunhas".

Por fim para que Sua Santidade nao tenha duvida sobre

a insuspeigao do Tribunal que julgou os culpados do regicidio,

o Rei desce a pormenores, e afirma, sem corar, que ele foi:

"constituido por Juizes escolhidos entre os maiores tribunais

de Lisboa presidido por tres Secretarios de Estado".

Durante os trabalhos desse tao bem constituido Tribunal,

Sua Majestade "mandou ouvir os reus em repetidas audi-

encias, nomeando benignamente um advogado para os de-

fender".

Afinal como a sentenca "foi proferida com tanta cir-

cunspecao e tao pleno conhecimento de causa" ela "bastaria

para constituir verdade constante e notoria. Mas ele sabe,

como Rei, que para matar Malagrida precisa de submeter

o jesuita a Mesa da Consciencia, e por isso "espera que Sua
Santidade reconhega a indispensavel necessidade de submeter

os eclesiasticos" ao Tribunal Civil constituido pela Mesa da

Consciencia.



243

Isso porque ele, Rei, deve levar em consideragao "o que

deve a Deus no desempenho das obrigagoes do trono, o que

deve a sua autoridade regia, o que deve a contemplagao de

todos os outros rnonarcas — cuja soberania ficaria lesa e

justamente queixosa, o que deve a manutengao e tranqiii-

lidade publica de seus reinos, o que deve ao escandalo uni-

versal de todas as nagdes civilizadas".

Isto foi escrito a 20 de abril de 1759, o que quer dizer,

tres meses apos o suplicio de Aveiro e dos Tavoras. Do su-

plicio que foi o epilogo do julgamento mais cruel e falso que

urn Tribunal jamais realizou em Portugal. Nele:

— os acusados nao tem defesa;

— as inquiricoes sao feitas sob torturas;

— as testemunhas e os indiciados nao sao acareados;

— as prcprias testemunhas sao submetidas a tormentos;

— o advogado da defesa (dos onze reus) e nomeado pelo

Rei 24 horas antes do suplicio dos constituintes;

— as penas aplicadas sao feitas especialmente para o

caso;

— O Tribunal age sob duas ameacas: a da presenga de

Pombal como Presidente dele e a da advertencia es-

crita do Rei que os intimida com a sua aira.

Finalmente no processo nao ha nada que honestamente

possa incluir os jesuitas como reus ou sequer como indiciados.

As cartas apreendidas e publicadas nao os comprometem com
o crime e as acusag5es dos reus e testemunhas foram feitas

sob a agao do potro.

Pode-se bem julgar agora o que de falso, de cinico e de

hipocrita ha na Dedugdo que D. Jose enviou ao Papa, e dizer

— que e falso "que os jesuitas tenham vivido na America"

de rebeliao em rebeliao" e de "usurpagao em usurpagao" e que

na Europa continuem vivendo "de atentado a atentado e de

calunia em calunia".

Dizer tambem que e falso que o crime de regicidio "fora

maquinado pelos jesuitas" "sendo as suas casas os charcos

onde beberam os reus os conselhos" para o praticarem; "e
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que nas cartas que se interceptaram (foram ao todo 14) haja

qualquer razao para torna-los reus do regicidio.

Dizer, afinal, que e cinico afirmar "que mandou ouvir os

reus em repetidas audiencias" dando a impressao de que o

Tribunal nao poupou esforcos para (atraves de audiencias

sucessivas) esclarecer o crime. Isso porque esse Tribunal

misturou, nas audiencias a que se refere o Rei, perguntas e

apertos de potro.

Assim, esse Tribunal obteve, apenas, nas audiencias re-

feridas, respostas incoerentes e gritos de dor.

Mas apesar de todas essas falsidades e cinismos, o Rei

assinou a Deducao. E com ela esperou agravar, na Curia

Romana, a desmoralizacao da Companhia de Jesus, e justi-

ficar as medidas que ja havia tornado contra ela.

Um leilao de consciencias

Em Roma, o representante portugues (o Embaixador Al-

mada) tern agora novos elementos de acao:

— a suplica que fez ao Papa o Procurador da Coroa;

— a carta do Rei D. Jose a Sua Santidade;

— e a Deducao que a acompanhou.

Por isso, ele pode agir mais a vontade e desobrigar-se

das tarefas que, em ativa correspondencia, lhe da Carvalho.

Nesta correspondencia as instrucoes sao pormenorizadas

:

"reserve (a Deduqdo que acompanhou a carta do Rei) para

o ultimo lugar" — como trunfo no jogo em que esta em-
penhado e so a use depois de "haver exgotado toda a me-
dicina para ganhar essa corte".

Mas nao tenha duvida que diante dela tern que se colocar

em duas situacoes extremas:

— "ou ganha-la para fazer justiga" (isto e, atender o

pedido que faz Carvalho)

;

— "ou perde-la demascarando-a" (na hipotese do tal

pedido nao ser atendido).
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Carvalho escreve isso antes de agosto de 1759, o que

significa que ele, ja nessa epoca, admitia o rompimento com
a Curia como coisa possivel.

Mas ALmada nao deve ser precipitado. Sempre e pre-

ferivel "ganhar o Ministerio" da Curia, pois coberto por ele

se matam os jesuitas sem outras dificuldades. E assim o

melhor e: "fazer-se desentendido de todas as sem razoes que

se tern acumulado" (na Curia contra a agao do Governo

portugues) "e combater os subornos feitos pelos jesuitas", o

que se consegue: "comprando (os Cardeais que mais podem
influir no caso) por todos os modos que lhe forem possiveis".

Descendo a pormenores, Carvalho destaca, em ordem de

prioridade, para a referida compra: "os Cardeais Secretarios

de Estado e Tesoureiro pois sao os primeiros que me parecem
mais uteis na devocao de Sua Majestade", e para que Almada
se tranqiiilize sobre as suas possibilidades em subornar, Car-

valho precisa: "Por agora lhe remeto quatro aneis capazes

de se poderem oferecer" para que se ganhe a partida — ou

pelo menos para "principiar a fazer a boca doce a alguns

bons amigos" (334)

.

Eis ai Carvalho gastando tempo, atencao, dinheiro, tra-

balho em obter, da Curia, o direito de matar os jesuitas. E

a prova tangivel de que o seu odio nao conhece cansago, de

que esta sempre alerta, vigilante e tenaz. Por isso, de sua

obra, pouco sobra de bem publico, de acao poiitica, de pro-

grama renovador, porque o que sobressai e aquilo que toca

a sua pessoa, ou seja, o que interessa ao seu orgulho e ao

seu odio. O orgulho, fazendo-o ditador atraves do absolu-

tismo real; o odio, levando-o a insultar, a caluniar, a tor-

nar-se cruel a amesquinhar-se como homem e como estadista.

O Papa nao compreendeu Carvalho

Habilitado com a Suplica do Procurador da Coroa, com
a carta do Rei, com a Deducdo que a acompanhou e com

(334) Sotto Maior — O Mnrqops dc Pombal, p&g. 259

Tambem receberani rt'gios presonies a familia <1" .\lonst-nhor Maccd6nio. o

Padre Duunaiuti, o Pond*' Cardell, o Padre Btunlenipi, confessor do Papa (Vis-

COBde <1( Carnaxide - 0 Itmsll na Ailmhiisuacan I'mnhalina. p&g. 1 S4 )

.
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as instrugoes pcrmenorizadas que lhe dava Carvalho, Al-

mada, em Roma, consegue uma primeira vitoria: o Papa

Clemente XIII (Benedito XIV que concedera o 1° Breve havia

falecido em fins de 1758) — autoriza (pelo Breve Dilecti

Filii) a 11 de agosto de 1759 — a Mesa da Consciencia a

julgar os padres comprometidos na conspiragao contra a vida

do Rei.

Todavia, restringe essa autorizacao ao caso em tela, e

vai alem: exige que os reus sejam julgados com todas as

prescricoes do direito portugues vigente; e escreve ao Rei

pedindo que poupe a vida dos jesuitas acusados, mesmo que

criminosos.

Ora, isso nao contentava a Carvalho. Primeiro, porque

o direito portugues vigente nao lhe autorizava a vinganga

em elaboragao e, depois, o poupar a vida dos acusados era

anular todo o seu trabalho, o suborno que havia gastado e

as calunias que conseguira divulgar. Nao. Isso nao poderia

acontecer. O Papa nao o compreendera. Nao o adivinhara.

Nao soubera descobrir que so uma coisa podia contenta-lo:

o direito de dispor da vida dos jesuitas acusados como se

fora uma coisa sua, uma propriedade de seu odio, uma ma-
teria inerte a merce de suas maos poderosas. E Carvalho

comeca impedindo: "que se publiquem no Reino letras ou

escritos de Roma sem o real beneplacito", porque, para ele,

a base fundamental do poder dos reis esta "na legislacao

sobre os seus vassalos e na inviolavel obrigagao que os mes-

mos vassalos tern de obedecerem as leis e mandamentos"
emanados do monarca.

Principio esse que esta consagrado nao so nas leis subs-

tanciais do Reino, mas nas leis "do Divino Testamento (Velho

e Novo) do direito natural e das gentes, dos Concilios con-

gregados nos mais felizes seculos da Igreja", onde se afirma

"que o poder dos reis nao tern superior na terra por emanar
imediatamente de Deus Todo Poderoso" (335)

.

(335) Ver Instrucao enviada por Pombal ao Arcebispo de Goa em fevereiro

de 1 774 i publicada, na iniegra, no Volume II, pag. 417, da Ul»t6rla do Bclnado

d'Kl-Hel J>. Jos6, de Luz Soriano.
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Contra a resposta do Papa so ha, agora, um recurso:

romper com Roma. Retirar qualquer ingerencia do Papado
nos negocios de seu Governo. Derrubar a parede que se in-

terpoe entre ele e os jesuitas.

Carvalho comega, entao, a trabalhar para que o Rei nao
receba o Breve (Dilecti Filii) que o Nuncio (no pedido de

audiencia) dera conhecimento a ele. Para isso, escreve ao

representante do Papa dizendo que D. Jose poderia recebS-lo

para a entrega das cartas do Papa, mas nao para a entrega

do Breve, porque este deveria ter vindo por intermedio de

Francisco de Almada, representante portugues em Roma.

O Nuncio refuta a carta de Carvalho e pretende mostrar

que ele e representante do Papa e tern, por isso, credenciais

para ser intermediario direto de Sua Santidade.

Afinal, o Nuncio e recebido por D. Jose, mas nem en-

trega o Breve nem as cartas do Papa. Para ele — Breve e

cartas sao uma peca so.

Em vista disso, Carvalho da instrucoes a Almada:

— faga reduzir o Breve Dilecti Filii aos termos dos outros

Breves;

— Diga que o Rei D. Jose "se formalizou" de haver o

Nuncio tornado a resolucao de so entregar as cartas

enderecadas a ele pelo Papa, juntamente com o Breve;

— diga tambem que nao havendo esse Breve sido en-

tregue por intermedio dele, Almada, o Rei o consi-

derava "clandestino";

— que, alem disso, o Rei considerava esse Breve "ob-rep-

ticio, sub-repticio, contraditorio e incompativel com
a carta em que ele D. Jose pedira ao Papa provi-

dencias contra os jesuitas";

— que Sua Majestade D. Jose espera da "indefectivel

justiga, da apostolica prudencia e do paternal afeto

de Sua Santidade uma reparagao tal e tao significante

que faga cessar as queixas e os escandalos que tern

dado alguns Ministros de Sua Santidade" — "mani-

festando, sem rebugo, a favor dos execrandos insultos

e das abominaveis calunias que a Companhia de Jesus

tern cometido no Reino de Portugal";
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— que e estranhavel a atitude de indiferenca da Curia

Romana ao pedido de Portugal; a falta de vibracao

as noticias do regicidio; o apoio que os jesuitas con-

tinuam a gozar em Roma. Apoio que levou o papado

a proibir a publicacao da Relaqao Abreviada.

A 19 de novembro desse ano de 1759, Almada apresenta

ao Papa a representacao de Carvalho.

Comega, entao, uma troca de cartas entre Almada e o

Secretario de Estado do Vaticano e, por fim, redige-se novo

Breve que e submetido a apreciacao do Ministro portugues.

Mas o Breve ainda nao satisfaz. O que se quer e dispor da

vida dos jesuitas; segura-los pelo cangote; sujeita-los ao

capricho de Sebastiao de Carvalho.

Dentro dessa inspiracao, Almada submete ao Papa um
anteprojeto de Breve, que pode ser cruel mas que tern a vir-

tude de ser sincero, de por as cartas na mesa, de declarar

honestamente que Carvalho so deseja uma coisa: poder matar
os inacianos . Nesse anteprojeto Almada sugere: "que Sua
Santidade conceda ao Tribunal da Mesa da Consciencia a

faculdade de proceder, ate a pena de morte inclusive, contra

os eclesiasticos e sacerdotes" (.336).

Atras desse anteprojeto de Breve seguiriam outras cartas.

Quando atingiram a quatro, o Secretario do Vaticano (talvez

ja cangado) remete ao portugues uma terceira minuta de

Breve. Nela ja se concede jurisdicao ampla ao Tribunal da

Mesa da Consciencia (como queria Carvalho) para julgar os

jesuitas e outros reus eclesiasticos, mas sob duas condicoes:

— que fossem reus de delitos contra a pessoa do Rei;

— e que na presidencia da Mesa da Consciencia houvesse

um Bispo ou pessoa com dignidade eclesiastica.

Mas isso deixava o problema novamente no ar, porque

deixava Carvalho sem poder dirigir, como queria, o julga-

mento dos jesuitas. Ja havia dirigido o dos Tavoras. Nele

nao pode incluir aqueles inimigos, porque, embora os enla-

(33G) Sotto Malor — O JrarquOs d<- B&tfbH, p&g. 272.
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gasse na conjura contra o Rei, esbarrara em regras de direito

canonico. Veneer essa barreira era, pois, te-los a sua dis-

posicao, a merce de seu rancor, sem cobertura alguma.

A metct e atingida

Poucos dias depois da chegada a Lisboa do Breve (Dilecti

Filii) de 11 de agosto, Carvalho consegue arrancar do Rei

o decreto de expulsao dos jesuitas. Com ele atingira a sua

meta, aquele objetivo colocado no extremo de tao longa es-

trada. Ah! Como fora penoso! Nove anos gastos em odios

e perseguigoes, em mentiras e calunias, em desmontar, pega

a pega pela intriga e pela ma fe, a Companhia de Jesus!

E verdade que a expulsao dos inacianos estava na logica

dos fatos que a precederam: na retirada do pago, na proi-

bigao de confessar, na interdigao de qualquer atividade co-

mercial, no seqiiestro dos bens deles. Mas e verdade tambem
que com essa expulsao, se ganhava a maior vitoria, pois, se

retirava o ultimo obstaculo a agao politica do Governo, bem
como se mostrava a Curia Romana que o Rei de Portugal

(como ja fizera o da Franga) assumia, a partir dai, a sobe-

rania completa da Nagao; que se findava o poder papal de

intervir na gestao da Igreja portuguesa; que, enfim, esta

Igreja ficava, de ora em diante, a merce do poder absoluto

do Rei, consubstanciado na pessoa de Carvalho.

Imagine-se com que prazer ele redigiu o decreto de ex-

pulsao e pode entregar ao Rei aquele documento em que Sua
Majestade foi servido "exterminar, proscrever e mandar ex-

pulsar dos seus reinos e dominios — os religiosos da Com-
panhia de Jesus".

Em que se proibe "que com eles se tivesse qualquer

comunicagao verbal ou por escrito", e, tambem, onde se pode

repetir, ainda uma vez, as acusagoes de que os jesuitas:

— desejavam usurpar, para eles, todo o Estado do Brasil;

— e tinham montado e dirigido nao so a guerra guara-

nitica como a conjura contra a vida sacrossanta de

Sua Majestade.
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Sendo assim, Sua Majestade considerava tais religiosos

como "corrompidos, alienados do seu santo instituto", "in-

dispostos com tao abominaveis, inveterados e incorrigiveis

vicios", e, por fim, "notorios rebeldes, traidores, adversarios

e agressores".

Com tal prontuario, Sua Majestade nao os poderia to-

lerar mais, e resolve entao: "desnaturaliza-los expulsa-los

do reino e dominios (337) e proibir, sob pena de morte e con-

fisco dos bens, que qualquer pessoa tenha com eles corres-

pondencia verbal ou por escrito".

Imagine-se o prazer de Pombal a 3 de setembro de 1759

(data do decreto de expulsao) — um ano exato apos o aten-

tado contra o Rei! Aquele atentado em que ele encontrou o

melhor pretexto para envolver os seus desafetos.

O rompimento com a Curia Romana

Mas antes mesmo do decreto de expulsao e durante as

penosas negociacoes em Roma para obter o direito de matar

os jesuitas, Carvalho proibi (28 de junho) "os livros grama-

ticais" feitos por eles, como livros perniciosos.

evidente que agora so falta veneer a teimosia de Roma,
essa Roma manhosa, onde ainda ha cardeais que nao se

deixam corromper e onde os inacianos contam com simpatias.

Apos vicissitudes varias a questao cai em ponto morto.

Nem a Curia cede, nem Carvalho.

So ha pois uma solucao: romper com o Papado. Evitar

que os jesuitas tenham alguem que os defenda, que balbucie

duvidas sobre as suas acoes criminosas, que possa hesitar na
condenacao que se aninha no coracao do ditador.

Comeca uma nova operacao. A primeira em Roma falhou.

Obrigou a despesas, a troca de correspondencia, a perda de

tempo. A de agora comeca com a proibicao do Nuncio ter

(337) Os jesuitas expulsos tiveram dots deslinos : cerca de mil forani man-
dados para a Italia (al criaram dificuldades linanceiras tremendas ao Estado Papal) ;

o restanle, especlalmenle do Maranhao e Para (os que se opuseram a Mendonca
Furlado, irmio de Pombal), forani para as prisoes (J. Lticio de Azevedo —
Pomtm] <• -ui< 6po«a p&g. 20."!;.
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contato com o Rei, e e seguida pela indelicadeza de nao o

convidar para o casamento do infante D. Pedro com a filha

de D Jose.

Em revide, o Nuncio nao ilumina a fachada no dia dos

esponsais, e isso e considerado um atrevimento insuportavel.

Como conseqiiencia de tal atitude, o Nuncio foi expulso

de Portugal e escoltado por tropa ate a fronteira.

Por seu turno — em Roma — o representante portugues

entra em conflito com o Papa e se retira da cidade.

Disto resultou:

a) a ordem de Carvalho para que todos os Portugueses

deixassem os Estados do Papa no prazo de 3 meses

e para que os suditos do Papa deixassem Portugal

no mesmo prazo;

b) a proibicao do mesmo senhor para que se enviasse

qualquer dinheiro a Roma, se impetrassem bulas,

breves, gragas, etc., sem licenga previa do Rei e se

adquirisse qualquer mercadoria de seus Estados.

Alias, as medidas tomadas repetiam as de D. Joao V,

quando rompeu com a Curia Romana.

Diante desses sucessos, impoe-se uma pergunta: havia

razao ponderavel para o rompimento com Roma?

A nao iluminagao da casa do representante papal, no
dia do casamento da infanta D. Maria, nao era, na realidade,

a resposta logica a desconsideragao de haver ele sido excluido

da participagao desse casamento?

E se o gesto do Nuncio tocou os melindres do Governo
do Rei, a Curia Romana tinha alguma culpa nele?

Evidentemente ha nisso tudo mais ma fe que pundonor.

Ma fe necessaria a politica de Carvalho, o qual, para reforgar

o Rei (base de seu poder) precisava impedir a intervengao

do Papado na Igreja em Portugal.

Onde se le Papa — Leia-se Rei

O movimento da Reforma tern, com Lutero, um carater

singular: comega tirando ao homem qualquer iniciativa

diante de Deus. O que 6sse homem faz ou recebe, como
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qualidades, vem do ceu. Nao ha para ele livre arbitrio. Ha
apenas fatalidade, e, em conseqiiencia, esse homem so podera

ser salvo pela graga de Deus. E a teoria da predestinagao.

Teoria que Calvino, o maximo adepto dela, confirma dizendo

"que Deus predestinou certos homens a serem quaimados,

outros a serem salvos" (338).

Por sua vez, em face da Igreja, Lutero nega a neces-

sidade da sua ortodoxia e cria o livre exame das escrituras.

Desse livre exame nascem diversas interpretagoes e gera-se

indisciplina religiosa. A Igreja tende, assim, a se multiplicar,

a dar nascimento a seitas extravagantes (339).

Subsidiariamente, com a teoria da predestinagao, Lutero

condena, como indigna de Deus, toda a filosofia, e, por isso,

Fe e Razao sao coisas irreconciliaveis. Sendo irreconciliaveis,

nao podemos, com ele, inquirir da razao das coisas, procurar

interpretar as causas e conseqiiencias da vida, nem esta-

belecer os rumos ao pensarnento; nao podemos, em sintese,

realizar a Filosofia.

Mas a Reforma, com Lutero, teve outras conseqiiencias,

pois envoive, como principios,

a) a destruigao da Igreja Catolica, porque nao admite
mais a subordinagao dos Estados ao Papa. (Agora,

ao Imperio com centro em Roma se opoem varios

Estados-Nagao, cada um com a sua lingua e o seu

patriotismo)

;

b) a concepgao de que o poder politico procede de Deus
e, por isso, a autoridade que o encarna tern o "seu

fundamento no direito divino" (340); assim sendo,

a revolta dos povos contra o seu governante e, ao
mesmo tempo, um "delito politico e uma ofensa

contra Deus" (341).

Vemos, portanto (como assinala R. Gettel), que a Re-

forma provoca um desvio "do Imperio Universal para o

(338) Gustavo 1-'' Bon - Pgicologla das Bevolncoes, pAp. 27.

(339) Leonel Pranca - \ ('rise do Mumlo Moflerno, paK. 63.

(340) Ft;. Gettel Hfet6rla Has Idetos Political, pay 173.

fwl) it. Gfeitel - Obta eltafla, pfa^. 17.".
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Estado Territorial e da supremacia eclesiastica para o pre-

dominio da autoridade civil" (342).

Mas como os reformadores comecaram a condenar as

riquezas da Igreja; a se opor a intervengao dela nos negocios

do Estado e a advogar as relagoes diretas dos fieis com Deus,

os governos dos Estados da Alemanha e da Inglaterra apro-

veitaram-se do momento para se apropriarem das extensas

propriedades que a Igreja possuia naqueles paises e, parala-

lamente, para se libertarem dos tributos que, como fieis,

pagavam a ela.

Em conseqiiencia, colocaram-se imediatamente ao lado

dos reformadores. Tafnbem a maioria dos monges e freiras

da Alemanha "aderiram, com escandalosa rapidez, ao novo

movimento, em muitos lugares os monges como pregadores

e as freiras como suas esposas" (343).

Mas e evidente as contradicoes da Reforma, pois, ao

mesmo tempo em que afirma o individuo atraves do livre

exame, ela reforca a autoridade do Estado admitindo-o de

origem divina (344).

Faz-se, assim, simultaneamente liberal e autocrata.

2a FASE DA REFORMA

Essa anarquia doutrinaria gerou reacoes na Alemanha,
e os Reformadores comegaram a admitir que "quando o Im-

perador vulnera as leis, os suditos ficam desligados dos de-

veres de obediencia" (345) . Como vemos, nesta segunda fase,

a teoria do poder divino do Estado entra em crise.

3a FASE DA REFORMA

Por fim, um grande numero de revoltas populares e um
grande numero de seitas, nascidas delas, ameacam a paz

social.

(342) Raymond Gettel — fflstArfa das (d6las foiiMcas, pan. LT4.

(343) Philip Huehes — llistoiisi Oil [greja Caldllca, pay. 187.

C144) Pomb.il da Rrande enfasc ao Direiio Romano na Reforma da ETnlvefr 1

si<lad<' 8 determina, cxpi-essamonte, que os profossores ensinem o predoniinio do

direito nacional sol>i 'e O eanonico, isto e, o predominio do Estado solu-e a eonni-

nidade cai61ica (Observ&Q&O (eila por Am£rico Jaeobina Lacombe).

(34.">) Getlel — Hlstfiria d«8 flMblS I'olllieas. p&g, 177.



254

A Reforma entra entao, numa terceira fase — aquela em
que ja admite o direito do Estado de intervir em materia de

fe (346). Significa dizer que o livre exame entrava, tambem,

em crise.

Assim, depois de varias vicissitudes, a Reforma conduziu

ao enfraquecimento do poder da Igreja e ao fortalecimento

do Estado.

Uma coisa, porem, e real na Reforma de Lutero: a au-

sencia de qualquer aspiracao a liberdade de pensamento no

campo politico, porque, se o livre exame dos textos biblicos

6 uma atitude de critica que abalou.a disciplina da Igreja,

esse livre exame nao passou do campo religiose No politico,

a Reforma reforgou o Estado, fazendo-o de origem divina e

submetendo a religiao a ele. Em outras palavras, acabou

substituindo o Papa pelo soberano (347).

4^ FASE DA REFORMA

Por firn, com Calvino, a Reforma atinge uma 4a fase,

pois ja admite que a Igreja e Estado formam sociedades

diferentes. Tambem ja toma aspectos poTiticos, porque

"admite que as assembleias representativas dos Estados po-

dem limitar a conduta dos reis tiranos" (348).

Assim, a Reforma (embora de maneira indireta) excedeu

do campo religioso, porque agindo como um choque sobre

os conceitos religiosos do mundo ocidental europeu acabou

provocando, por "explosao em cadeia", rupturas no campo
politico. E a maior delas e a que Locke sintetiza na Ingla-

terra: o liberalismo; a afirmagao do homem como pessoa;

o conceito de "que existem direitos proprios aos individuos

anteriores a existencia da sociedade", "que o poder soberano

(3*6) k esla a tese principal de Zwing na Suiga.

(347) N'.i luta religiosa iniciada com a Relofma, Henrique VIII da Inglaterra

U've duas atiludes. Na primeira, condena Lutero e recebe da Igreja o titulo de
Defensor da I" : na eegunda, cdrca de 10 anos depois, arquiteta um cisma e

faz-s Chefe Supremo da Igreja de Cristo na Inglaterra — unica formula para
anular <> sen casamento, que o Papa nao quis consentir.

(348) Gettel - Hlsl6rla das Idelns Polilleas. pag. 177.
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vem da Nagao" e nao do monarca, "que o Estado tern o dever

de respeitar todas as crengas".

Com isso, Locke negava a origem divina dos reis e do

Estado e, consequentemente, negava a legitimidade do Poder

Absoluto (349) .

Mais. Com Locke aprendia a Europa uraa filosofia da

Uberdade politica, pela razao pratica de se definir nela:

— que o poder legislative e a alma e o corpo politico de

uma nagao;

— que o fim do Estado e o de garantir a liberdade, a

seguranga e os bens de seus membros;

— que a liberdade de pensar em religiao e um direito

sagrado e inalienavel;

— e, ainda, que os monarcas sao apenas delegados do

povo soberano e nao podem, por isso, trair os seus

deveres e compromissos;

— e se tal fizerem, a resistencia do povo a essa opressao

e o seu primeiro direito (350).

Ora, isso escrito em 1690 invadiu a Europa e concorreu

para solapar os direitos divinos do rei e os privilegios de

sangue da camarilha nobre. E criou nesta os mais acesos

ressentimentos contra o ingles.

Na Franga a Reforma tambem provocou rupturas nao

so no campo religioso como no campo politico. Neste, ge-

rando o movimento enciclopedista do homem naturalmente

bom, da soberania da razao sobre a fe, do progresso inde-

finido. E Jaime Cortesao conclui que "a literatura de opo-

sigao francesa inspira-se em Locke (que e fruto politico da

Reforma) . Voltaire, e Montesquieu, e Rousseau".

* * * n 'i
\

»

.

Mas se e verdade que a Reforma, como doutrina, nao era

liberal, ela concorreu na Europa do seculo XVI (merce das

(349) Henrique Perdig&o — \« Bseolaa FDosdtleas Atrares «io< Tempos,
pis. 117.

(330) Jaime Corle.sao — Alexandre tie Qnsmfto e o Tratado <li' Madrl, Tonio I,

Parle I. pag. 33.
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lutas religiosas que provocou e que terminam em 1648 na
paz de Westphalia), para o nascimento da democracia e da
liberdade. E isso porque, quando o catolico e minoria, ele

se bate ferozmente pelas limitacoes da autoridade do rei, e,

quando o protestante se sente em posicao semelhante, toma
igual atitude. Dessa contmua desmoralizacao do soberano

emergem ideias antimonarquicas e individualistas. Ideias

que conduzem a quebra do Estado forte, do rei absoluto e

da origem divina dele. Tudo isso agora esta em crise, es-

pecialmente apos a noite de S. Bartolomeu, quando aparece

uraa larga literatura em Franga afirmando que o homem e

livre por natureza e que o monarca e um simples mandatario

do povo.

Mas e no comego do seculo XVIII, com a morte de

Luis XIV (1715), que as ideias politicas liberais, ja vivas na
Inglaterra, conseguem penetrar na Franca; e que os escritos

de Locke comecam a ter leitores e seguidores. E nao e raro

grandes espiritos, da marca de Voltaire e de Montesquieu,

fazerem uma viagem a Inglaterra e se embeberem de novo

espirito politico. Daquele espirito de constitucionalismo (ja

existente no Estado ingles) onde o homem encontrava, diante

do Estado e especialmente do monarca, uma soma de direitos

novos. E o Estado — no regime parlamentarista — limitava

a acao do rei, fazia-o sem responsabilidades direta no governo,

concentrava esse governo na pessoa do Primeiro-Ministro.

Por fim, os whigs (aquele grupo politico que combatia o

principio da origem divina dos reis) comecavam a dominar

a Nagao.

O Papa sofre mais um agravo

Sabemos bem que a Reforma abalou o prestigio da Igreja

em dois aspectos:

— no religioso, quebrando a unidade espiritual;

— no politico, substituindo, em cada territorio nacional,

a acao do Papa pela do rei.

Um dos exemplos mais curiosos desse novo conceito po-

litico aparece com Felipe II da Espanha — catolico fanatico



e intolerante inimigo da Reforma. Pois 6 ele quem afirma

ao Papa que, como rei, lhe cabe, nos seus dominios, a com-

petencia:

— de procurar os hereges;

— de julga-los;

— de aplicar os decretos do Concilio de Trento (351);

— de nomear Bispos;

— de exercer, atraves da Inquisigao, a fiscalizagao sdbre

esses Bispos.

E fpi alem. Interveio no Sacro Colegio, forgando o in-

gresso de candidatos seus. Isso durante quatro conclaves

para a escolha do Papa. Por fim, num gesto de absoluto

desprezo pela pessoa politica do Papa, envia uma mensagem
ordenando ao (ultimo) conclave que exclua 62 de seus mem-
bros para o cargo de Pontifice (352). A coisa chegou a tal

ponto que Sixto V pensou em excomunga-lo.

Era evidente que a Igreja perdia muito de seu poder

anterior e, impotente, assistia aflorir em cada nagao, merce

do movimento reformista, uma nova concepgao de Estado:

o Estado que na pessoa do rei impera soberanamente em seu

territorio quer no temporal quer no religiose

O Concilio de Trento

Apesar de desmoralizada, a Igreja procura reagir contra

a Reforma. Toma medidas internas de disciplina; examina
as causas reais do movimento iniciado por Lutero e, depois

de varios ensaios, consolida nova doutrina no Concilio de

Trento.

Mas a verdade 6 que a primeira tentativa para reuni-lo

data de 1537, o que quer dizer 20 anos depois de iniciada a

Reforma. A cidade escolhida e Mantua e o Papa 6 Paulo III.

Entretanto, nao e facil reunir o Concilio. Ninguem atende

aos apelos do chefe da Igreja e a iniciativa malogra.

(351) Felipe II aceitou os decretos do Concilio de Trento com a Clausula

"enquanto nao contradizem os direitos da coroa". Frel Dagoberto Romag — Com*
pendio de Hist6ria da Igre!a, III Volume, pag. 114 — Petr6polis.

(352) Philips Hughes — His(6ria da Igreja Cal6Uca, pigs. 214-216.

IT
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No ano seguinte — 1538 — repete-se o intento anterior,

mudando de cidade (agora sera em Vicenza). Tambem aqui

nao ha exito. Poucos Bispos aparecem. A autoridade da

Igreja esta realmente em crise.

Sete anos depois, em 1545, ainda com Paulo III, volta-se

ao problema. Convoca-se o Concilio e se escolhe, como sede,

a cidade de Trento. Afinal chega gente suficiente; as sessoes

tern initio; realizam-se debates. Mas o resultado 6 nenhum.
O congresso falha completamente.

Passam-se mais seis anos, e agora com outro Papa
(Julio III) insiste-se na ideia. O Concilio se reunira tambem
em Trento e examinara uma nova posicao para a Igreja.

Feitos os preparativos, e iniciadas as primeiras discussoes,

o Concilio se dissolve sem elaborar nada.

Por fim, na quinta tentativa em 1562 (passados 25 anos

das primeiras medidas de Paulo III e 45 do initio da Re-

forma), Pio IV consegue, em dois anos de dificeis trabalhos,

reforgar a Igreja e disciplinar a sua doutrina. £ esta a grande

importancia do Concilio de Trento: a importancia da "de-

finicao clara da doutrina catolica na vitoria sobre o espirito

antieclesiastico que desde o seculo XIII se infiltrara no seio

da Igreja; na vitoria do Papado sobre as ideias conciliares".

Mais. No fato de que "ao particularismo de uma igreja

nacional, subjetiva — o Concilio opoe: o universalismo e o

objetivismo de uma Igreja centralizada no Papa" (353).

Todavia, no campo das lutas que agitavam o mundo ca-

tolico, ou seja na luta doutrinaria entre jesuitas e domi-

nicanos, jesuitas e jansenistas, o Concilio nao define prin-

cipios. Esgueira-se por uma solucao acomodaticia entre a

predestinacao que a Reforma defendia e o livre arbitrio que

era a base da teologia jesuitica e declara entao que ha o livre

arbitrio (aqui ficou o jesuita), mas apesar dele e das boas

obras, o homem jamais podera ser salvo por si mesmo em

(353) Pre' DagObertO Rom&g - ComptadtO (le Hlsl6ri8 da iRreJa, III Vo-

lume. pAg. 114 — T'elrfipolls.
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virtude do pecado original (aqui deu razao aos refor-

mistas) (354).

Em seguida, o Concilio adoga a pilula e lembra ao homem
que Cristo, pela sua morte, ja remiu a humanidade toda da-

quele pecado.

Desse modo, a confusao esta completa. O Concilio con-

clui que ha o livre arbitrio, mas simultaneamente, recua

temeroso e afirma que apesar dele o pecado original impede

qualquer meio de salvacao.

A parcela mais, que e a aceitagao da iniciativa do homem
face a vida, junta-se a parcela menos, que 6 a aprovagao da

teoria da predestinagao. O total e evidentemente zero. O
Congresso cria, porem, premio da consolagao e conclui que

Cristo, pelo seu sofrimento, resgatou a divida moral de toda

a humanidade, e assim que o Pecado Original foi anulado.

Todavia, a incerteza subsiste e, por isso, pouco depois,

na Belgica, um teologo catolico (Michael Bajus), da Univer-

sidade de Louvain, levanta duvidas sobre a solugao de Trento

e escreve uma alentada contestacao. Cita, como fazem os

outros altos doutores da Igreja, particularmente Santo Agos-

tinho. E de sofisma em sofisma, vai escorregando, sem
querer, para a predestinagao. £ assim um Calvino com ba-

tina. Resultado: a Ordem Dominicana o denuncia a Curia

Romana e em 1567 aparece uma bula condenando o trabalho

do Dr. Bajus como heretico.

Apesar disso, a coisa nao morreu ai. Os professores da
Universidade consideram a condenagao uma injuria feita k
propria Universidade e se solidarizam com o Dr. Bajus.

Mas e preciso que a paz volte aos coragoes catolicos e,

para isso, Luiz Molina, jesuita espanhol da Universidade Ca-

tolica de fivora, resolve, em 1588, reexaminar a questao.

(354) "O Tredendno declara que as boas obras merit6rlas sao operadas
pela graga e pelo livre arbitrio. Mas (com tal declarac,iio) nao resolveu preci-

samente o problema central sobre a cooperagao dos dois fatdres da Salvagao"
(Prei Dagoberto Romag — Compemlio da Hlst6rla da Igreja, pag. 176 — Petiopolis).

No Concilio de Trento fixou-se, tambem, a doutrina sobre a comunhao ; sdbre
o sacrlficlo da missa ; s6bre o matrimdnio ; s6bre a doutrina do purgatfirlo ; sfibrd

a veneracao das reliriulas.
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Num outro emaranhado de palavras, de antinomias, de

subterfugios escolasticos, Molina provoca agitagao ainda

maior. fi verdade que se apoiou, em seu livro (355) , em Santo

Tomas de Aquino. Mas isso nao o cobriu da raiva dos Domi-

nicanos. Estes se consideram os herdeiros naturais da ciencia

teoldgica de Santo Tomas e, em conseqiiencia, os que tern au-

toridade para interpreta-lo corretamente. Dai a sua oposicao

a Molina; a classificagao de sua obra entre as hereticas e a

condenagao da doutrina que ele define.

Mas Molina e jesuita e, em defesa dele saem a campo os

seus irmaos de Ordem, e a questao evolui e se transforma

em luta entre congregacoes. Luta entre catolicos que se

sentem donos da verdade religiosa e em defesa da qual mas-

sacram o contrario.

Por fim, a querela vai ate ao Papa e o coloca num dilema.

Como encontrar uma formula conciliatoria entre dois grandes

grupos rivais e tao necessarios a seguranga da Igreja?

Na duvida o Papa cala, e a anarquia mental das dis-

cussoes teologicas invade as salas da Curia. Sao intrigas,

sao calunias pessoais, sao insinuagoes de ma fe, sao suspeitas

de rebeldia a Igreja, etc. Tudo isso formando o cardapio

diario da agitagao em torno do Papa — provocada pelo livro

de Molina.

Afinal, no fim de dezoito anos e por mero motivo politico,

os jesuitas vencem a questao. O Papa os apoia e eles, num
transbordo de alegria, realizam festas comemorativas, pas-

seatas, representagoes de mascarada, etc. Na realidade, essa

vitoria sd serviu para aumentar a brecha aberta, pela Re-

forma, na unidade espiritual da Igreja, porque ao abalo moral
resultante dela se somam mais dois:

— o criado pelas discussoes em tdrno do Dr. Bajus de

Louvain;
— e o que vai ate ao Papado e que aparece em torno da

doutrina do espanhol Molina.

(355) O livro de Molina tcm urn nome enorme : Acfirdo do Llvre Arbilrlo

com os dons da Gra^a, a presence DIvIna, a Frovldencla, a Predestlnacao e

Koprovagiio. file combate as ideias do Dominicano Domingos Banez que baseado em
Tomas de Aquino adrma que a liberdade humana 6 determinada pela graga e por

isso a predestlnagao depende da vontade de Deus (Frei Dagoberto Romag —
Compendlo da HUt6rla da Igreja, III Volume, pag. 178).



Mas apesar da inocuidade de tais controversias e da per-

turbacao que elas traziam a coesao da Igreja, ura outro teo-

logo, passado meio seculo (1640) reacende a questao. fi o

professor Cornelius Jansen, da Universidade de Louvain —
daquela mesma Universidade de Bajus e que iniciara §sse tipo

de luta intelectual pela verdade teologica.

Contudo, Jansen nao assistiu a luta. Escreveu urn livro

sobre a doutrina de Santo Agostinho (A Doutrina de Santo

Agostinho sobre a Saude, a Doenga e a Terapeutica da Alma)

e o enfiou na gaveta, e s6 depois da sua morte 6 que a obra

vem a lume (1640) publicada por um amigo, o abade de Sao

Cirano (Joao de Hauranne). Nele se explica:

— que devido ao pecado de Adao o homem perdeu a li-

berdade;

— que, em consequencia, nao podia conseguir a salvagao

por iniciativa propria;

— que nao podia mesmo, atraves de obras visiveis ou

invisiveis, honrar a Deus — pois estava sempre sob

o dommio de apetites pecaminosos.

Era pois, de antemao, um condenado. Um ser com des-

tino fixo. Para sair dessa situagao; para afinal atingir a

felicidade da pureza, o homem so tinha um recurso: apelar

para Deus e aceitar que aquele a quern file outorgasse a graga

estava salvo e aquele a quern file "recusasse ficaria sempre

prisioneiro do pecado original".

Reafirmava-se, assim, dentro da propria Igreja Catolica,

a doutrina da Reforma, a predestinacao. Mas o livro nao

agitou apenas o meio da Igreja, de vez que contagiou, por

influencia de Hauranne, a melhor sociedade de Paris. E
repentinamente, essa gente futil passa a se preocupar com o

problema da graca; a indagar dela, a opinar a respeito e,

como sinal de boa elegancia, a entrar na polemica sobre a

obra de Jansen. Depois, e tambem oportuno descobrir algo

que se oponha ao jesuita — esse intrometido que combate a

origem divina dos reis e admite que o homem (seja burgues

ou nobre) pode possuir, pelas boas obras, a graca de Deus.
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Mas onde ficam, com a doutrina do jesuita, os privilegios

da gente alta? E como justificar, diante do homem massa,

o poder politico dos que se acham no cume da sociedade?

Pois nao e evidente que nem todos podem ser rei, ou
nobre, ou alto dignitario ? E, assim, que ha uma predes-

tinagao estabelecida por Deus? Uma escolha a priori? Uma
selecao na graga?

A doutrina de Jansen passa, assim, a ser aceita, nao so

pela elite de Versailles e Paris, como especialmente pelos

monges de Port Royal. Monges que na vida temporal haviam
sido homens de letras, nobres, advogados, teologos, etc., e que,

a conselho do abade de S . Cirano (o que publicou o livro de

Jansen) resolveram renunciar ao mundo exterior e se re-

colher no antigo claustro de Port Royal des Champs.

Apareceram, portanto, tres baluartes em defesa do Jan-

senismo

:

— os nobres que cercavam o rei em Versalhes;

— o elemento culto de Paris;

— os monges de Port Royal.

Todos eles guardando um traco comum: a mentalidade

do hierarquizado; do que se sente acima do vulgar; do que

nao admite padronizacoes de direitos, de deveres, ou de pri-

vilegios. Por isso, gente que estava, em materia religiosa,

mais proxima da predestinacao, da graca de Deus (fazendo-os

destacados na sociedade) do que da doutrina do livre arbitrio

defendida pelo jesuita. Dessa doutrina que:

— nao admitia a origem divina dos reis;

— que nao reconhecia, nos nobres e nos altos digni-

tarios, criaturas eleitas por Deus;

— que aceitava a possibilidade do burgues, por livre

arbitrio e atraves das boas obras, merecer de Deus a

graga de se elevar na sociedade.

Evidentemente, doutrina irritante, insuportavel e teme-

raria. Contra ela Jansen — o catolico — dava a formula

para se poder ficar com os Reformistas, em materia de gra<;a,

sem sair da Igreja de Roma.



Rene Fullop Miller nos mostra quanto a discussao entre

jansenistas e jesiritas agitou a Franca da epoca de Luis XIV;

quanto interessou a homens de alta expressao intelectual e

quanto teve neles elementos ponderaveis de luta, e pode-se

dizer — afirma Fullop Miller — que "tanto os pensamentos

de Pascal, como tambem as obras do teatro classico de Cor-

neille e Racine sao oriundos da atmosfera que rodeou a po-

lemica jansenista" (356).

Corneille, criado em colegio jesuita, leva para o teatro a

tese de Molina, defendendo o livre arbitrio. "Suas perso-

nagens — diz Miller — talham o seu proprio destino. Elas

nada sabem a respeito do estado do pecado original; acre-

ditam na liberdade de suas ac5es e conseguem tambem do-

minar, por meio da vontade, as suas paixoes".

Racine, ao contrario de Corneille, criou-se no espirito de

Port Royal — do Jansenismo. Em seus dramas os perso-

nagens sentem-se "impotentes ao impulso de suas paixoes

se porventura Deus nao os ilumina e salva mediante a sua

graca". Por isso, a impressao que elas deixam no expectador

e a do "carater inelutavel do destino imposto por Deus" (357)

.

Tambem Pascal — discipulo de Port Royal — defende os

Jansenistas, e, como conseqiiencia, ataca (especialmente em
suas Cartas Provincials) os jesuitas. Voltaire (citado por
Fullop Miler) escreveu: "procurou-se, por todos os meios,

criar uma atmosfera de odio em torno dos jesuitas".

Por fim, Voltaire lanca o ridiculo sobre o catolicismo e

o Papado e abala, ainda mais, os alicerces da Igreja, a sua
majestade espiritual, a sua pretensao de ser depositaria da
verdade revelada.

Dois antipodas religiosos

O Jesuita e o Reformado sao dois antipodas. Um da
importancia preponderante a vontade humana, ao livre ar-

(356) Fullop Miller — Os Jesnitas, p&g. 135.

<35T) FuUop Miller - Os Jesuitas. i .



bitrio. Outro acredita na predestinagao e considera uma
soberba admitir que o destino do homem e a sua regeneracao

resultem das suas obras.

Para convencer a todos da sua verdade cada um alinhou

o testemunho dos doutores do cristianismo. E argumentou

com citacoes. Assim Lutero berra citando S. Agostinho, Sao

Tomas de Aquino e a pr6pria Escritura que "o homem nao

era apenas um pecador, mas o pecado mesmo". E Calvino

vai alem e declara, como todos aqueles doutores, que "desde

o comego dos tempos o Criador outorgou, a uma parte da

humanidade, a vida eterna e a outra a eterna condenacao",

porque "Deus estabeleceu, para si mesmo, o que sera feito

de cada criatura". Ha, assim, para esse teologo "duas es-

pecies de homens: os eleitos e os reprobos" (358). £ evidente

que essa concepcao religiosa nega o livre arbitrio, nega a

possibilidade de o homem (pelas suas boas obras e pela ati-

tude moral) modificar o seu destino; nega, afinal, o merito

de ser bom. E negando, ela se coloca, desde logo, contraria

ao jesufta que admite estar a salvacao de cada homem nele

mesmo, nas obras boas que pratica, no comportamento pie-

doso de sua vida. O homem tern, para o jesuita, a liberdade

de escolher "entre duas possibilidades opostas": escolher

entre o bem e o mal, entre o moral e o indigno, entre o 6dio

e o perdao, entre a humildade e a soberba, entre o crime e

a caridade, entre Deus e o Diabo. E, tal qual os seus anta-

gonistas, enfileira citacoes, busca o testemunho de profetas,

dos Evangelistas, de Cristo, e dos proprios doutores arrolados

por eles.

A verdade 6 que, cem anos depois de iniciada, a discussao

doutrinaria entre Jesuitas e Reformadores se reacende, em
Franca, na propria corte de Versalhes. Nela tomam parte

jansenistas de um lado e jesuitas de outro, e envolvem

amantes do rei, ministros, cortesaos, membros da Igreja, pro-

fessores da Universidade, literatos, etc.

(358) Philip Hughes - HlBl6rla da Igreja CaWUca, pag. 187.
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O Papa continua a ser desconsiderado

Uma coisa, por6m, e" evidente: Jansen com sua doutrina,

abalou mais ainda o edificio do Papado. Por sua causa dis-

cute-se em Franga:

— nao s6 a relagao entre a graga (a predestinagao) e

a vontade livre do homem;
— como se era licito o Papa intervir na gestao da Igreja

francesa.

Na realidade, Jansen odiava os jesuitas e foi esse 6dio

que o levou a inquirir de um meio para salvar a Igreja Ca-

tolica da agao do inaciano. fisse meio consistiu, para ele,

em reviver a doutrina contida nas obras de Santo Agostinho.

Era, pois, como algu6m disse, "um Santo Agostinho visto

pelos 6culos de Calvino" (359). E Jansen admite:

— que o primeiro homem por graga de Deus era imune
a morte e a doenga;

— mas que o pecado original corrompeu a natureza hu-

mana;

— por isso — "a vontade do homem, desde a queda de

Adao, torna-se impotente diante do ataque da con-

cunspicencia" (360).

E sendo essa vontade impotente — "o homem nao pode

evitar o pecado — a nao ser que receba de Deus uma graca

especial".

Dai se achar a alma do homem sempre entre dois pra-

zeres — o do pecado e o da graga.

"Se Deus der a graga, o homem evitara o pecado. Em
caso contrario ele nao deixara de pecar."

Por fim, ninguem se iluda: "Deus nao quer salvar todos

os homens e tao pouco morreu para a salvagao de todos, file

morreu para salvar os eleitos" (361).

(359) Philips Hughes

(360) Philips Hughes

(861) Philips Hughes

- Hlst6rla da Igreja CnuMIca, pag. 225.

- Hlstdrla da Igreja Cat6Uca, pag. 225.

- Hlst6rla da Igreja CatdUca, pags. 226 e 227.
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Diante de tal doutrina desaparecia, como inutil, a oragao;

o apelo aos Santos; a suplica a graga de Deus.

Tambem a doutrina nao aceita a necessidade da co-

munhao e isso esta claro numa carta de Sao Cirano a uma
freira: "a vossa tristeza por nao ter podido receber a Sa-

grada Comunhao durante a vossa doenga e um resto do vosso

antigo espirito terreno" (361).

* * *
.

. > i *i

"

Em 1641 Urbano VIII condenou o Jansenismo, mas nao

o destruiu. Isso porque durante sete anos os seus adeptos

continuaram as discussoes e conseguiram provar que as cinco

proposigoes que a bula de Urbano considerava hereticas, nao

estavam no livro de Jansen.

Afinal, o problema subsiste sem solugao, ate que, em
1669, ou sejam 28 anos depois, o Papa Clemente IX retoma

o problema e provoca, em Franga, uma revolta de Bispos. Sao

ao todo 19 que ponderam ao Papa sobre o interesse de nao

mexer na questao; nem procurar agir contra os colegas que

apoiavam as doutrinas de Jansen, pois isso "seria prejudicial

aos interesses e seguranga do Estado" (362).

Recebe, assim, o Papado mais um abalo em sua estrutura.

O primeiro (em 1517) lhe e dado pela Reforma; o segundo

(cerca de 1560) lhe e dado por Filipe II quando nao consente

a agao do Papado na Espanha e intervem no Conclave; o

terceiro lhe e dado por todos os Bispos e religiosos que difi-

cultam a reuniao do Concilio de Trento, isto e, que obrigam

o Papado a fazer cinco tentativas e a perder vinte e cinco anos

na organizagao dele; o quarto lhe e dado pela luta entre

jesuitas que apoiam Luis Molina e Dominicanos que o com-
batem. Luta que o Papado assistiu durante dezoito anos

sem coragem para intervir, sem autoridade para evitar, sem
meios efetivos para por termo. Por fim, o quinto e a dis-

cussao livre provocada pelo livro de Jansen sobre a compe-

tencia do Papa de intervir na Igreja francesa.

Philips Hushes - Hi«t6rlu (la. Igreja Cal6Ut-a, pag. 229.



O desdem continue

Passam-se mais treze anos (1682) de aparente calmaria,

ate que Luis XIV entra em conflito com o Papado. file quer

usufruir as rendas das dioceses e Inocencio XI, condenando

a pretensao, ameca o rei com o "emprego, se necessario, dos

remedios que Deus havia colocado em suas maos", isto e,

ameaga-o, com o direito da excomunhao (363)

.

Como resposta, Luis XIV obtem de uma assembleia de

Bispos franceses (adrede preparada) a declaracao de que

— "nem o Papa nem a Igreja exerciam qualquer poder

sobre os principes temporais, os quais nao podiam
ser depostos"; "os suditos do rei de Franca nao po-

diam eximir-se do juramento de lealdade que lhe ha-

viam prestado"; "os decretos dos Papas, em questoes

doutrinarias, nao eram irreformaveis"

.

Mas Luis XIV nao se limitou a enviar ao Papa o ponto de

vista da Assembleia dos Bispos franceses. Foi alem. Mandou
que tais declaragdes fossem ensinadas nos seminarios e "acei-

tas por todos aqueles que recebessem diploma em teologia".

Como vemos, o Papado sofria uma segunda derrota e

com ela desaparecia, por desmoralizada, a sua ascendencia

politica. Agora, era o rei, o poder supremo na Nacao. Poder

no temporal como no espiritual.

* * * r U *>ir

Em 1701, ou sejam dezenove anos depois de Luis XIV se

declarar independente de Roma, reacende-se, em Franga, a

questao jansenista. A causa e um livro considerado here-

tico pelo Papa e aprovado por um Bispo franees. Por ele se

agita nao so a opiniao publica como o Tribunal de Paris. E,

ainda uma vez, se afirma o espirito de rebeldia a intromis-

sao de Roma na vida religiosa da Nacao francesa, e, ainda

uma vez, Roma se desmoraliza.

(363) Philips Hughes — Hlstoria <la Igreja Catolica, p.. 230.



Em 1708, o Papa tern uma pequena vit6ria, pois conse-

gue, em Bula especial, considerar o convento de Port Royal

como urn "ninho de heresia". O rei acatou a Bula e com a

sua policia manda evacuar o convento e arrasar a abadia.

Cinco anos depois (1713) nova bula agita, outra vez, a

questao. Nela sao condenadas 101 proposigoes de um janse-

nista chamado Quesnel. Grande numero de Bispos se opoe

aos termos da bula; pede ao Papado que reconsidere o ato e

prova que muitas das proposigoes condenadas estao na Biblia

e em Santo Agostinho. Cria, assim, um comeco de revolucao.

Agora o Jesuiia fica so

Por fim, h partir de 1750, a luta contra o catolicismo em
Franga (que comecara com Jansen em 1640, ou sejam cem
anos antes) se transforma, na pratica, em luta contra a Com-
panhia de Jesus.

Isso pela razao natural de que so ela subsistia firme; s6

ela enfrentava o "hereje"; s6 ela tinha meios, cultura, disci-

plina e posigoes politicas (364) capazes de fazer face ao mo-
vimento de independencia religiosa iniciado pela Reforma. E
Voltaire chegou a declarar, em 1761, que "quando tivermos

destruido os jesuitas — ser-nos-a facil liquidar a Infame (a

Igreja Catolica) . Nesse movimento tomam parte filosofos,

nobres, altos dignitarios e a propria amante do rei, Madame
Pompadour. E pode-se dizer que se em Franga a Companhia
de Jesus s6 e expulsa em 1764 — a verdade e que foi em
Franga que se desenvolveu o espirito catolico de rebeldia a

Roma e onde os jesuitas vinham sendo atacados desde 1640

pelos Jansenistas.

O exito dos jesuitas na China foi outro motivo de oposi-

gao dos dominicanos e franciscanos . files haviam malogrado

la como catequistas. Malogrado porque, nao compreendendo
a alma chinesa, nem respeitando os seus costumes, chegaram
a considerar Confucio como um pagao condenado as penas

do Inferno. Tambem a politica perturbou a agao dos jesuitas.

(364) Em 1T70, diz Philips Hughes — Hlst«ria da Igreja CatAUca. p. 238 — a

Companhia de Jesus possuia ainda 23.000 membros (entre sacerdotes, estudautes,

irmaos leigos e novicos) e 273 postos de missoes no esUangeiro.
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A Franca de Luis XIV envia uma missao deles a China,

e Portugal, cioso do direito exclusivo de cristianizar o Extre-

mo Oriente, reclama junto a Santa Se.

Paralelamente a Inquisicao recebe queixas sobre esses

jesuitas: eles consentem que os seus catecumenos chineses

"continuem a participar dos ritos usuais em honra aos seus

mortos (364A) e ocultam dos chineses que Cristo morrera na
Cruz. Isso era, para os seus inimigos, uma heresia imper-

doavel, embora os jesuitas tenham explicado que a morte na
Cruz era "considerada pelos chineses como grande opro-

brio" (364A).

O fato e que o exito dos jesuitas na China foi mais um
motivo para que o clero catolico encontrasse argumentos
para combate-los e entre os "dominicanos Moralez e Navar-

reta houvesse provas para encher livros volumosos contra os

inacianos" (364A) . E como sempre as queixas atingem o Pa-

pado, o inquietam, criam a muitos Papas momentos de in-

decisao e, por fim, concorrem para a desmoralizagao dele,

para o enfraquecimento de sua autoridade moral face aos

reis.

Depois desses fatos todos 6 facil perceber que quando
D. Joao V rompe com o Papado e toma medidas contra a

Igreja e, mais tarde, quando Pombal o imita, essa Igreja e

um organismo politico sem capacidade de reacao. Sua esta-

bilidade periga e ela s6 subsiste pela arte de conquistar a boa

vontade dos reis. Isso desde a Reforma, desde Felipe II, desde

Luis XIV, e os bispos franceses e todo o movimento janse-

nista, o que quer dizer, isso desde 200 anos antes de D. Joao

V e de Pombal.

Um novo instrumento de opressdo

O movimento intelectual que defendia a supremacia do

Estado sobre a Curia Romana, isto 6, aquele movimento
que (afirmando o rei) limitava o Papa na sua acao executiva

no territorio nacional, nao teve, em Portugal, como represen-

(364A) Rent Fullop Milter, ob. cit.. p. 303.
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tante distinto, apenas o teologo Antonio Pereira de Figuei-

redo. Teve, tambem urn jurista, o desembargador Inacio Fer-

reira Souto, que era (nomeado por Carvalho) Intendente-

-Geral da Policia. Mas enquanto o teologo publicou o seu

livro em 1766 (365), apos a questao com Roma e, por isso,

num clima de rebeldia contra ela, o jurista fez isso em 1760,

ou seja numa epoca de crise com o Papado mas ainda de aca-

tamento a ele, de subordinagao exata ao direito canonico, de

disciplina religiosa. Nao pode, assim, defender a tese da su-

premacia do rei sobre a igreja portuguesa sem a licenca do

Santo Oficio. E o De Potestate Regis e submetido ao Inqui-

sidor-Geral, o infante D. Jose de Braganca, filho natural de

D. Joao V.

Passado muito tempo, apos a entrega dos originais, o

desembargador procura o Principe e pede uma solugao. A
resposta foi desconcertante . O livro continha (de acordo com
o relator padre Joao Batista) "doutrinas e proposigoes con-

denadas pela igreja" (366) .

Ferreira Souto nao se conforma, e vai pessoalmente a

presenga do padre censor; pondera sobre a improcedencia

das acusagoes; argumenta sobre a sem razao da censura e

se exaspera, de forma descortes. Por fim, num gesto rude,

segura os originais do livro, e se retira, acintosamente, com
eles.

O fato foi considerado pelo Inquisidor-Mor, o Infante

D. Jose, como insulto ao Tribunal; como tocando a sua digni-

dade; como inadmissivel prova de indisciplina, e sua alteza

(3e5) Com um titulo de legua e meia: "Tentativa Teologica em que se pre-

tende mosirar que impedido o recurso a Se Apost61ica, se devolve aos Bispos a

faculdade de dispensar nos impedimentos publicos do matrimSnio e de prover

espiritualmente em todos os mais casos reservados ao Papa, tddas as vezes que

assim o pedir a publica urgente necessidade dos suditos".

i3(16i Carvalho, em documento que publicou s6bre o incidente, diz que o

Tribur il do Santo Oficio proibiu "a publicagao do livro de Ferreira Souto com
o prete.-vto de conter proposigoes errdneas, quando a verdade era que naquele

livro se susUnta o poder dos reis, com argumentos licitos e inconcussos, sendo,

portanto a proibicao do Santo Oficio, um atentado contra a autoridade regia e,

conseguintemente, um crime de alta traicao e inconfidencia" (Sotto Ma lor — O
Marques de Pombal, p. 300).



decide que uma comissao da parte do Santo Oficio (367) pro-

cure o desembargador Ferreira Souto e traga de volta os ori-

ginais

.

A comissao, solenemente, chega a casa do atrevido; e re-

cebida por este e diz a que veio. Mas nao e possivel cumprir

a ordem do Principe, responde o desembargador, pois os ori-

ginais nao estao mais com ele, mas com o Conde de Oeiras,

a quern foram entregues.

Diante desse imprevisto, a comissao resolveu prender o

desembargador; traze-lo a presenga do Inquisidor; desagra-

var, com o gesto, o Santo Oficio.

Mas isso tambem nao foi possivel. O acusado so acataria

a ordem se emanada de Sua Majestade.

Criou-se, assim, para a comissao, uma situagao embara-

cosa . Como continuar a diligencia e como encerra-la ?

De um lado, estava o poderoso Carvalho; de outro, o

Principe D. Jose, Inquisidor-Mor e irmao do rei.

Evidentemente, agora so sua alteza tern credenciais para

agir.

Nesse meio tempo Carvalho, sabedor da diligencia vai

imediatamente a presenca do rei; queixa-se das medidas to-

madas pelo Santo Oficio, e pede uma solucao. E esta veio

logo: Carvalho deve ir a presenca do infante D. Jose e estra-

nhar, em nome do rei, o seu procedimento com o desembar-

gador. Carvalho vai. Chega ao Tribunal vestido "de grande

cerimonial" e transmite a estranheza do rei. Dai nasce uma
discussao e, no calor dela, o infante D. Jose arranca a cabe-

leira postiga de Carvalho e da-lhe com ela na cara. Nesse

instante entra na sala o outro infante, D. Antonio, que, de

espadim desembainhado, ameaca o valido do rei.

Mas a questao nao para ai. Carvalho volta ao rei, conta

o incidente, e mostra que antes do insulto feito a ele, estava

o insulto feito ao Primeiro-Ministro de Sua Majestade.

(367) A comissao era coastituida do Conde de S Lourenco e do Visconde
de Vila Nova de Cerveira.



Como solugao (apos o caso haver sido submetido ao Con-

selho do Estado)

— os dois infantes ficam reclusos, sem direito a criados,

ate a morte de D. Jose no convento do Bussaco, ou

seja, durante 17 anos,

— os conegos D. Estevao e D. Joao Sexto, preceptores

dos Principes, sao encerrados no Junqueira,

— os familiares do Santo Oficio que executaram a dili-

gencia em casa do Desembargador Inacio Teixeira (o

Conde de S. Lourengo e o Visconde de Vila Nova de

Cerveira) ficaram tambem reclusos: urn no forte do

Junqueira (onde ficou ate o reinado de D. Maria I)

e outro no Castelo de S . Joao da Foz (onde morreu)

,

— por fim, o padre Censor do livro do Desembargador

foi desterrado para Monsao, onde faleceu.

Mas e a partir do dia dessas prisoes (20 de julho de 1760)

que o rei D. Jose (segundo o proprio depoimento de Pombal

no interrogators a que foi submetido por ordem de D. Ma-
ria I) "homa" Pombal com "confianga ilimitada". £ ver-

dade que eie possuia agora um poder de opressao extraordi-

nary

— o Tribunal da Inconfidencia,

— a liberdade de agao sobre o clero (neste instante sem
a protegao de Roma),

— o desaparecimento (pela expulsao) do terrivel inimi-

go inaciano,

— o temor da nobreza apos a execugao dos Tavoras.

Finalmente, conseguia se assenhorear do Tribunal do

Santo Oficio, pela prisao de D. Jose o Inquisidor-Mor, pela

prisao de todos os outros membros daquele Tribunal e pela

nomeagao de seu irmao Paulo Carvalho para o lugar do In-

fante.

Isto acontece no dia 20 de julho de 1760. No ano seguin-

te (20 de setembro de 1761) ja 6 possivel executar Mala-

grida. £ que durante esse tempo descobre-se que o jesuita

cometeu um crime de heresia e assim 6 facil, sob esse sub-
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terfugio cruel, submete-lo a algada de Paulo de Carvalho.

Desse novo punhal que a mao criminosa de Sebastiao Jose

possui agora.

Ao quadro so falta um retoque

Para a vitoria completa, so falta agora matar Malagri-

da. Vingar-se desse atrevido que ousa contra a sua autori-

dade e pensa em elevar a voz acima da sua. A voz que todo

Portugal deve escutar atento, obediente e passive A voz da

eminencia, do sublime senhor, daquele que e o verbo da pa-

tria (368) . Na realidade, Carvalho nao e contrario a nin-

guem: nem a Companhia de Jesus, nem aos nobres, nem a

igreja secular, nem a plebe ignara. Carvalho ama Carvalho

e, por isso, se for necessario, na exaltacao desse amor, apelar

para os jesuitas, para os nobres e para homens do povo, tudo

se fara sem dificuldade. Cartas e cartas serao escritas aos

primeiros pedindo ate dinheiro; favores e merces serao con-

seguidos dos segundos com humildade e mansidao; e apelos,

e negocios, e combinacoes suspeitas serao realizadas com os

ultimos sem repugnancia alguma. Mas coitado daquele que

se oponha aos seus desejos de imperio ! Sera eliminado. Sera

destruido. Tera vida e bens ameacados. Para isso (ja vimos),

Carvalho reforca a autoridade do rei. Acrescenta o seu poder

de mando. Bate-se, em pleno meado do seculo XVIII (o se-

culo que ja comega a negar a legitimidade da propria monar-
quia) pela manutengao do absolutismo real.

E se faz paradoxal: de um lado e o destruidor dos ele-

mentcs basicos da monarquia (a igreja e a nobreza) e de

outro e aquele que busca acrescer o poder da figura central

dela (o rei) . Mas isso e a aparencia externa; a parte visivel

de sua agao; o que de tangivel ela contem, porque, por den-

tro, na sua estrutura ideologica, Carvalho e coerente. Car-

(368) "Em todo Portugal" — diz ele em documento escrito em 1775 — "em
seus dominios nao soam outras vozes, que nao sejam as que baixam do real tro-

ho, que sao ouvidas pelos suditos com suma reverencia" "por se acharem todos

os vassalos do mesmo senhor, na firmlssima de que ele s6 resolve e determina
o que e mais util aos seus vassalos". (Citado por Latino Coelho — O Marques
de Pombal, p. 8G).
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valho caminha certo — porque reforga o rei que e o meio

unico para reforca-lo. Entao abomina, combate, destroi, sem
escrupulo algum, todo o instituto, todo o individuo, todo o

conceito que impede aquele reforgo.

Tambem, simultaneamente, sem escrupulo algum, se

alia ao nobre, ao padre, a Inquisicao, ao livre pensador, ao
homem da rua que lhe permita realizar o robustamento da

pessoa do rei.

Ora, os jesuitas, como organizagao, dependiam de Roma
e eram a sua milicia. Logo, eram elementos disassociadores

da unidade do poder real e o Papado, com o seu poder de

intervencao no campo religioso, diminuia a competencia do

rei, limitava o seu poder de agao, desservia igualmente. Em
seguida os nobres, na sua prosapia e possibilidades economi-

cas e no acumulo de seus privilegios e merces, minoravam a

autoridade real. Por fim, o homem massa, o plebeu, o pa-

dre, um individuo qualquer — nobre ou vilao — que negasse

obediencia as ordens reais era tambem um herege a Igreja

de Carvalho, aquele instituto que ele erigia para si apoiado

no rei.

Por todas essas razoes e que o vemos:

— manter o execrando instituto da Inquisicao — apos

torna-la instrumento do poder real,

— manter os privilegios da nobreza como instituto e,

sem inquietacoes doutrinarias, fazer-se Conde de

Oeiras e Marques de Pombal, e acrescer, no seu filho

mais velho, o titulo de Marques de Pombal e no mais

mogo o de Conde da Redinha,

— acentuar os privilegios da nobreza criando em 1761

o Colegio dos Nobres — privativo do sangue azul,

— quebrar a prosapia dos nobres como individuos pela

punigao barbara do regicidio que inventou; pelos ca-

samentos compulsorios que realizou com membros de

sua familia e com membros de casas plebeias; pela

concessao de titulos nobiliarquicos a comerciantes e

professores,
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— combater a Igreja Jesuita e o Papado e simultanea-

mente acrescer a influencia da Igreja secular,

— subordinar essa Igreja ao rei,

— opor-se a toda a literatura que nega o poder absoluto

do rei, impedindo a leitura do livro de Francisco Ve-

lasco de Gouveia (Justa Aclamaqdo del-Rey D. Jodo

IV) que, ousadamente, falava em restrigoes ao poder

real. Livro que e declarado "informe, absurdo e igno-

rante".

— Opor-se, dentro da mesma ideia, a divulgacao, em
Portugal, dos livros dos Enciclopedistas,

— apoiar o movimento de indisciplina dos Jansenistas

(que afirmavam a religiao catolica, davam todo o po-

der aos padres, mas faziam os padres e a Igreja de-

pendentes do rei) introduzindo a sua literatura em
Portugal (369) .

Entao, Pombal se faz claro. Seus atos passam a ter 16-

gica, e suas atitudes contra os nobres, contra os jesuitas,

contra o Papado, contra o povinho na Revolucao do Porto etc.,

adquirem inteligencia imediata. Nao se queira pois, des-

cobrir, em Pombal, um homem do seculo das luzes, um repre-

sentante dele na Peninsula, um combatente ousado das ideias

humanistas que o caracterizou.

E nao se queira tambem imagina-lo impregnado do es-

pirito critico do livre pensamento. Desse espirito que se

elevava na Inglaterra, na Franca e na Alemanha do seculo

XVIII contra a agao temporal da Igreja; que aparecia diante

da rigidez de seu dogma numa posigao de analise e se opunha
a ele em tudo aquilo que se cerceava a liberdade de opinar,

a liberdade de o homem ser ele mesmo, de duvidar, de in-

quirir.

Nada disso. Carvalho e Carvalho. Quer se afirmar. E
isso depende de afirmar o Rei. Para tanto, ele trabalha para

(369) Entre os exemplos de seu ;u>oio is douirinas teeldgicae que atacavam
;i competenoia papal de apir s6bre a Igreja portuguesa — destaca-se o sou be-

neplacito as obras do Padre da Congregacao do Oratorio, Antonio Pereira de
Pigueiredo, autor da Tenlallva Teol6gica, obra que prega a subordinacfto do clero

portuguCa ao Rei.
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Ihe dar o maior poder. Se esse poder sofre restrigoes do

Papado, da Companhia de Jesus e de alguns nobres, Carvalho

ha de enfrenta-los e buscar destrui-los.

Ha algum paradoxo nisto?

Nao. Nao ha nenhum.

D. Jose e um fantoche a testa do Estado; urn ausente

de suas acoes; um preguigoso mental em face dos problemas

que, na qualidade de Rei, lhe cabem resolver. E, por isso,

de tangivel e concreto, de vivo e atuante, so existe, no go-

verno do Rei, Sebastiao de Carvalho (370). Logo, dar forga

ao Rei, impedir, por todos os meios, que a legitimidade abso-

lutista seja esmaecida ou duvidada e, no fundo, conservar

Carvalho forte. Consequentemente, ele e absolutista. E, pa-

radoxalmente, tambem ele e, em face da Igreja, livre pen-

sador.

Nessas desarmonias aparentes encontra o recurso a afir-

magao politica da sua pessoa.

Ele nao e, pois, nem contra o instituto da nobreza nem
contra o da Igreja. Do primeiro necessita para ascender poli-

ticamente, fazendo-se Conde de Oeiras e Marques de Pombal.

Do segundo precisa como forga opressora sobre a consciencia

popular. Aquela forga que o ajudara a manter a legitimidade

do Rei de origem divina — mito sem o qual o absolutismo

mingua na aceitagao das massas.

Malagrid a

Malagrida destaca-se na epoca do Terremoto. E um ilu-

minado pelo ceu. Sente-se com a missao de advertir os

homens dos erros que provocam a colera divina. Daquela

colera que se manifesta no tremor da terra, na destruigao

de tantas casas, nas perdas de tantas vidas que a cidade de

Lisboa — cidade do pecado — acaba de sofrer. A verdade e,

(370) O pavor de D. Jos£, ap6s a morte dos Tavoras o levou a Hear, nas

audlfinclas pAblicas, afastado do pretendente. fisse afastamentd era materializado

por uma grade. Resullado: o peticionftrio se obrigava a falar em voz alta, a vista

de todos, sem liberdade de levar ao Rei uma queixa ou um pedido de providencia

que envolvesse os mandoes do Kstado.
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portanto, uma so : a calamidade e urn castigo de Deus e, mais

do que isso, um aviso dele. Nao creiam, assim, no que afirma

Sebastiao de Carvalho. Nao lhe deem ouvidos a afirmagao de

fenomenos fisicos. Nao se esgueirem nessa desculpa impia.

Fujam dela e aprendam, na desgraga a que assistem, a temer

a Deus, a fugir do pecado, a limpar a alma.

Essa e a tese de Malagrida e, animado por ela, e de cruz

erguida, ele percorre os escombros, amedronta a gente hu-

milde, e irrita a Carvalho. Comega ai o seu calvario. Depois

seu nome e envolvido no atentado contra o Rei, por ser, se-

gundo Carvalho, o inspirador da conjura.

Nao e dificil provar a sua culpa. Muitos dos reus fre-

qiientam a casa dele e o tern por guia espiritual. Isso basta

a Carvalho.

No entanto, esse Malagrida e uma alma simples, um
dedicado a sua missao, um homem que se esqueceu de sua

saude, de sua comodidade, de todos os prazeres do mundo,

para viver como apostolo entre indios. No Brasil, onde es-

teve vinte e nove anos, foi um segundo Anchieta. E era

considerado um santo; e era tido por milagroso.

Mas, talvez por isso, nao temeu Sebastiao de Carvalho.

Ousou critical" os seus atos desde o terremoto e acabou nas

masmorras do Junqueira. Ai, sem saude, e sem resistencias

fisicas, caiu na loucura. Tinha visoes, falava com Santo

Inacio, com Sao Borja, ouvia vozes (371). Beirava os 70

anos — quando e preso por Sebastiao de Carvalho e, em
jejuns enormes, e em sofrimentos continuos, permanece no
presidio por cerca de tres anos. Por fim, 6 transferido da
prisao do Junqueira para os carceres da Inquisigao. Estava
com a roupeta esfarrapada e nao possuia mais calgas, e nem
pode usar as que o Diretor do Presidio lhe ofertou, porque
"as suas pernas incharam demasiadamente" (372).

(371) O .Marques de Alorna testemunha Malagrida, na prishao do Junqueira,
oferecendo-se a Deus para padecer grandes lorraentos a troco de alcangar a graga
de evi:ar a perstguic;ao a Companhia de Jesus. E mortificar-se de forraa estranha
"ficando com a cabcga no chao horas a fio em oragao" (Marques de Alorna —
As Prisoes do Janqneira, pag. 48).

(372) Sotto Maior — O Marques de Pombal, pag. 304.
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Mas, em rigor, qual a razao da transferencia de prisao?

Razao muito simples: Malagrida escreveu na prisao do

Junqueira dois livros hereges:

— Vida Heroica e Admirdvel da Gloriosa Santana — di-

tada por Jesus e sua Mae;
— e o Tratado Sobre a Vida e Reinado do Anti-

cristo (373).

Destarte, cometeu crime contra a Igreja, e isso e da al-

gada do Santo Oficio.

Tal e o pretexto que sobra a Carvalho para matar Ma-
lagrida. Ja gastara tanto tempo, tanto trabalho, tanto di-

nheiro na luta com o Papado. E nada. Malagrida (segundo

o ultimo Breve de Roma) nao podia ser submetido a um
Tribunal civil. Em eonseqiiencia, ficaria em Junqueira apo-

drecendo vivo mas, na realidade, livre do castigo que me-

recia.

Ha! Isso era demais. Carvalho o quer triturado pelo

algoz, submetido a dores horriveis, humilhado em publico e,

por fim, queimado, para que nao sobre de seu nome espurio

nenhuma memoria. So isso contenta o seu odio e da repouso

ao seu coracao cruel.

* * *

Afinal — Senhor do Santo Oficio, atraves de seu irmao,

pode Carvalho encontrar a solugao: acusar Malagrida de

heresia. A alegagao e hipocrita e a sentenga cheia de falsi-

dades. Mas o fim e atingido. E para que nao se julgue

estar o Tribunal sem razao, redige-se uma sentenga enorme,

que ocupa 31 paginas em 8°, a qual vibra em falsos escru-

pulos religiosos mas tern a grande virtude de cobrir, com o

manto da justiga, o assassinio tao desejado.

A sentenga comega declarando que:

"A Santa Madre Igreja de Roma e a regra infalivel dos

verdadeiros dogmas, contra esses dogmas nao podem preva-

(:;::;» Francisco Correia de Uarros — Of Grandes Feltog do Mai'qnfls de

Pontbal) i>ag. 97.
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lecer o inferno e os Ministros do Demonio — a ensinar e a

pregar, a defender e a escrever, doutrinas contra os preceitos

da mesma Igreja."

Visivelmente esta tese desserve a memoria do "grande

estadista", porque o faz urn postico "homem esclarecido do

seculo XVIII" e poe a nu a preocupacao maldosa e infame

de fazer Malagrida Ministro do Demonio.

Ao le-la, recuamos no tempo, nos avizinhamos de Tor-

quemada, escutamos uraa alma mesquinha e intolerante que

ainda nao alcangou a claridade das ideias humanistas que

emergiram a partir da Reforma. Alma que subsiste afun-

dada no rancoso espirito que a Europa inglesa, alema e fran-

cesa, ja vinha destruindo.

Mas continuemos a ler a sentenga e havemos de aprender

que o reu (Malagrida) "cheio de ambicao e de soberba passou

a fingir milagres, revelagoes, visoes, locugoes e outros muitos

favores celestials", e conseguiu entao "com hipocrisia e re-

finada malicia que o tivessem por santo" e o escutassem, e

o seguissem em suas predicas. Por isso pode "espalhar o

mais terrivel que tinha no coragao" "fomentando discordias

e sedigoes" profetizando funestos sucessos".

Mas foi alem: "misturou proposicoes hereticas, blasfe-

mias, erroneas, temerarias, impias, sediciosas" em livros que

escreveu "afirmando serem ditadas por Deus Senhor Nosso

e por Maria Santissima".

Livros cheios de impiedade, de blasfemias, de heresias,

nos quais ele, reu, afirma "que Santa Ana fora santificada

ne ventre de sua mae e que Maria Santissima tambem fora

santificada no ventre de Santa Ana".

Oh, horror dos horrores!

Como um cristao ousa afirmar tal blasfemia e concluir

"que o privilegio da santificagao no ventre de sua mae so

fora concedido a Santana e a Maria sua filha, que Santa Ana,

no ventre de sua mae, entendia, conhecia, amava e servia a

Deus, que tambem (dentro do ventre) chorava e fazia chorar,

por compaixao, os Querubins e Serafins que lhe assistiam".



Carvalho — o Presidente efetivo do Tribunal, tocado de

pudicicia e rubro de vergonha continua, na sentenga conde-

natoria de Malagrida, a explorar o tema do ventre de Santana

e Maria — assinalando, como escandalosa heresia, aquiio que

era apenas prova da sandice do jesuita. Depois, cheio de fu-

ror moral assinala que o reu escrevera "que Santana fora a

criatura mais inocente que saira das maos de Deus"; que pa-

recia nao ter pecado em Adao; que admitira o estado de ca-

sada para ser casta, mais pura e mais inocente; "que os sus-

piros da mesma Santa chegaram a despertar novos incendios

no coracao de Deus"; que a familia de Santana alem dos se-

nhores e algumas criangas consistia em vinte escravos sendo

doze varoes".

E a todas essas indecorosas afirmagoes de Malagrida e

outras de igual calibre, o melindrado Tribunal acrescenta, na
sentenga, que o alquebrado jesuita (homem de 72 anos) cheio

de lascivia e impudor, masturbava-se na prisao, pois, "havia

informagao que o reu nos carceres da inquisigao parecendo

nao ser visto por serem em horas de descango se fatigava com
movimentos desonestos e torpes".

Mas Malagrida ainda tern uns restos de energia e cla-

ridade mental para dizer a esse impiedoso Tribunal que "se

procuravam um reu era ele, mas se queriam um delinquente

nao o haviam de achar".

Por isso, nao se quis retratar e levou o Tribunal merce

"da obstinagao do reu" que "como fariseu" "nao quis refle-

tir no que se lhe dizia para o seu remedio" a condena-lo por

convicto no crime da heresia, por afirmar, seguir, escrever e

defender doutrinas opostas ao verdadeiro dogma da Santa

Madre Igreja, por ser herege convicto, ficto, falso, confitente,

revogante, pertinaz e profitente dos mesmos erros".

E apos esgotar toda a sinonimia injuriosa que o dicionario

registra, o Tribunal, presidido por Carvalho "manda que o

reu seja deposto de suas ordens" e entregue "a justiga se-

cular com mordaga e carocha com o rotulo de heresiarca".

Mas para que nao imaginem esse Tribunal vingativo, ele

inclui, na sentenga, esta ignobil hipocrisia "e pedem (a jus-

tiga secular) com muita instancia se haja com o reu" "be-



nigna e piedosamente" "sem proceder a pena de rnorte nem
a efusao de sangue" (374).

Apesar desse "piedoso apelo" Malagrida e condenado pelo

Tribunal Secular (Tribunal da Relacao) no mesmo dia 20 de

setembro de 1761 (em que a sentenca foi redigida) a rnorrer

"mcrte natural de garrote e depois de morto o seu corpo quei-

mado e reduzido a po" "para que dele e de sua sepultura nao

haja memoria alguma".

Assinam o termo desse assassinio Sebastiao de Carvalho,

Xavier da Silva, Silva Freire e outros.

Termina o duelo

No dia 21 de setembro de 1761 retiram Malagrida da

enxovia; vestem-no com os paramentos da missa (o amicto,

a alva, o cingulo, o manipulo, a estola e a casula) e o tra-

zem para o patio da prisao. Ai, membros do Santo Oficio o

degradam das ordens. Primeiro, arrancam as vestes sacer-

dotais que pouco antes lhe haviam vestido. Depois, colocam

sobre a roupeta, suja e esfarrapada de jesuita, a casaca de

condenado. Aquele sambenito triste e indigno em que se le

a palavra heresiarca pintada em letras enormes e cercada

de diabos imensos. Por fim, com uma rolha grande, o amor-

dagam e cobrem, a sua cabega encanecida, com uma mitra

de papelao. Nela ha tambem pintados, em cores berrantes,

demonios em profusao.

Feito isto
;
Malagrida e entregue a Justiga Secular, e esta,

em procissao solene, o leva, a pe, pelas ruas de Lisboa

Caminha enquadrado "por cirios funebres", com maos
atadas para tras e na boca a mordaga humilhante.

Por fim, o cortejo atinge o Largo do Rocio, onde esta ar-

mado o patibulo e onde, em torno dele, erguem-se arquiban-

cadas para o rei, para Sebastiao de Carvalho, para a nobreza,

para o corpo diplomatico.

(374) O Frade dominicano Francisco de S. Tomas, membro do Tribunal, teve

escnipulos em condenar Malagrida. Resultado: nomeado Bispo de Angola e morto
durante a viagem para a Africa.



282

Mas a cerimonia que precede a execugao e propositada-

mente longa. Dura das 7 da manha, de um dia ate a madru-
gada do outro.

Sebastiao de Carvalho, que "governa toda a agao" e con-

vidou para assisti-la "todo o corpo diplomatico, a corte, os

Ministros, os Prelados Seculares" (375), quer gozar, naquele

pobre mentecapto, naquele despojo humano, todo o seu prazer

sadico. E torna a cerimonia longa, propositadamente longa.

Ha cinqiienta e dois condenados nesse dia e o ultimo deve

ser Malagrida. O ultimo para que assista ao sofrimento dos

que o precedem. Para que o odio de Sebastiao de Carvalho

se ceve ainda uma vez. Para que, de joelhos, seja obrigado,

ja ao arnanhecer do dia seguinte, a ouvir, durante duas ho-

ras, a leitura da sentenga que o condena. Aquela sentenga

em que o julgam "herege convicto, ficto, falso, confitente,

revogante, pertinaz e profitente em erros hereticos" (376) —
ele, o Santo Malagrida.

* * *

Juntamente com Malagrida, muitissimos outros padres

jesuitas foram brutalizados . Tiveram as suas vidas abatidas

em sofrimentos crueis. Nas prisoes de Lisboa morrem 13 e

nos transportes maritimos inconfortaveis da epoca (por oca-

siao da expulsao) outros 24. Entre esses desgracados, assi-

nale-se o Padre Jose Moreira — confessor do rei D. Joao V
e que tanto protegera Sebastiao de Carvalho quando este se

achava na Austria.

Enfim, das prisoes do Junqueira, onde se achava a maio-

ria, sairam com vida, apos a queda do ditador, apenas

cinco (377).

No entanto, Sebastiao de Carvalho vai a Igreja, diz-se

cristao e repete, por certo, "o ama o proximo como a ti

mesmo" da licao maxima que Cristo lhe ensinou.

(375) Jose Pedro Gramoza: Sucessos de Portugal, p. 174

(376) Gramoza: Sucessos de Portugal, p. 175.

(377) Sotto Maior: O Marques de Pombal, p. 248.
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E nos todos, homens da civilizacao crista, ainda nao

aprendemos a aborrecer aqueles que colocam o Estado acima

da criatura humana nem compreendemos a velha ligao

de Pitagoras fazendo "o homem a medida de todas as coisas".

Por isso, Sebastiao de Carvalho penetra na Historia cer-

cado de admiradores.

O esquema estd completo

Apos a morte de Malagrida, Carvalho completa o seu

esquema de dommio sobre a Nagao: o rei abulico tern nele

o esteio de seu poder absoiuto; a nobreza abatida e temerosa

nao se esquece do processo dos Tavoras; a Igreja, apartada de

Roma, submete-se a acao administrativa e politica do rei,

atraves dele, e o clero, apos a expulsao dos jesuitas e a morte

de Malagrida, vive acovardado e sem prestigio. Por fim, esta

de posse do Tribunal do Santo Oficio, que ele reforma e

adapta as necessidades de seu mando.

Mas a morte de Malagrida, em 1761, nao sossegou o co-

ragao de Carvalho, pois no ano de 1772, o vemos, em decreto

de 30 de abril, mandar queimar na Praga do Comercio por

membro da Justiga "um papei" de Malagrida. Um papel que

fora escrito pelo jesuita durante o Terremoto de 1755 e que

tern para titulo Juizo da Verdadeira Causa do Terremoto que

Padeceu a Corte de Lisboa em 1 de novembro de 1755.

Isso porque esse papel e "concebido por um espirito in-

fame, fanatico, malicioso, temerario e heretico" (378).

Malagrida ja desaparecera da terra havia onze anos mas
nela, ainda vivo, ainda ativo, permanecia, contra ele, o odio

implacavel de Carvalho.

1378) Cole?ao da Legislacao Portusuesa — Suplemento de 1763 a 1790, p. 279





CAPiTOLO III

0 BRASIL NA ADMINISTRA(AO POMBALINA





O ESTEIO DE UMA NA£AO

Economicamente, Portugal de D. Joao V e de D. Jose

depende do Brasil.

dele que vem o ouro, o diamante, o acucar, o pau-

-brasil, o tabaco, etc. £ nele que esta o mercado de escravos,

sem o qual nao ha trafego maritimo com as possessoes afri-

canas, e o mercado consumidor dos produtos do reino. Por

fim, e dele que vem os donativos (o chamado "Voluntario"

de 1756, que permitiu o casamento do Principe do Brasil, o

de sete milhoes de cruzados para edificagao de Lisboa) e que
chegam os rendimentos da venda de cargos publicos (379).

Mas essas rendas caiam continuadamente. Em 1750 o

ouro produzido nao rendia mais que cem arrobas anuais e

ja havia produzido 125; o acucar nao excedia a 20 mil caixas

quando a media anterior atingira a 33 mil.

E na Bahia "das certidoes que se mandam extrair da

entrada que dera o acucar nas Alfandegas de Lisboa e Porto,

transportado na frota de 1739", verifica-se que o "numero
de caixas de acucar" — exportadas por tal frota — "nao

excedera a 10 mil", embora essa frota de 1739 "compreendesse

em si e no transporte as safras de 1735, 1736, 1737, 1738 e

a de 1739" (380)

.

Tambem o tabaco permanecia sem venda em Lisboa.

A verdade e que o orcamento total do Estado portugues

em 1716 atinge a 3.882 contos e nele o ouro entra, apenas,

com 150, e tres anos depois, em 1719, para 16 mil contos de

orgamento total — a quota do ouro sobe a 12 mil, ou sejam

75%.

(379) Afonso Rui, na Hlsloria Polillca e Admlnlslrallra da Cldade do Salvador,

pag. 224, informa que em 1751 a Alfandega da cidade foi arrendada por 60 mil

cruzados anuais a Joao Francisco.

(380) "Discurso Preliminar, Hist6rlco, Introdulivo da Comarca da Bahia" —
Anals da lifblioteca Xaclonal, Volume 27. pag. 301.
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O Brasil e, pois, para as finangas portuguesas, o elemento

base, e por isso, toda a diminuigao do valor economico dele

ha de refletir, desastradamente, sobre o tesouro nacional.

Foi o que aconteceu com Carvalho:

— levou 10 anos, de 1750 a 1759, criando Companhias
de Navegagao, empenhando nelas grandes recursos

e tcmando providencias para a reconstrucao de

Lisboa (381);

— e justamente quando ele poderia aguardar os pri-

meiros resultados felizes daquelas providencias — o

Brasil comeca a falhar. O ouro de aluviao a render

cada vez menos, os diamantes a baixarem de prego, o

agucar com a produgao sempre diminuida pela falta

de bragos, etc.

Se alinharmos alguns numeros, havemos de constatar

que:

a) em 1760 a exportagao de agucar do Brasil somava
2.500.000 libras e 16 anos depois — em 1776 — ja

esse numero (que vinha baixando sempre) chegava

a casa de 1 . 500 . 000 libras;

b) em 1771 o prego do diamante, que era monopolio da
coroa, ja se achava tao baixo que o custo de explo-

ragao dele (nessa epoca estimado em 9.468 reis (382)

era superior ao prego de venda em Lisboa — onde

nao ultrapassava a casa dos 8$600;

c) desde 1761, onde anos apos a subida de Carvalho, as

colonias portuguesas, entre elas a maior — o Brasil

— deram um deficit anual medio de mais de 450

contos (382);

d) dois anos apos a saida de Carvalho do governo, ou

seja em 1779, o Marques do Lavradio, Vice-Rei do

Brasil, informava ao seu substituto que o deficit

(381) Dlzia o embiiixador francos em 1753 — tres anos tie governo de Car-
valho — que as 'tdespesas (do gov<?rno poriugues) erara imensas e estava-se quase
sempre sera dinheuo" (Visconde de Santarem — Qnadro Elcnienlar, 6°, pag. 34).

(382) Visconde de Carnaxide — O Brasil na Admiuistracao Foinbalina, pa-

ginas 103 t- 104 . ?
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anual do Brasil era superior a 200 mil cruzados e

que por isso "as despesas que V. Exa. e obrigado a

fazer" estao longe das receitas (383);

e) na decada entre 1750 e 1760 a media anual de im-

portacao da Inglaterra atingiu a £ 1 . 200 . 000 e no
entanto ja em 1773 essa media baixava para 532.000,

ou seja, a metade.

Todavia essa baixa nao representava aumento
da produgao portuguesa — nem de tecidos, nem de

alimentagao, mas, apenas, diminuigao do poder aqui-

sitivo do povo. Diminuigao que se refletiu nos im-

postos alfandegarios, fazendo-os baixar de 240.000

libras por ano, em 1760, para 140.000 em 1773 (384)

;

f) nao houve apenas queda nas "importacoes da Ingla-

terra". Houve tambem nas exportagoes para ela,

pois em 1777, o deficit da balanca era, em moeda na-

cional, de cerca de 1.500 contos;

g) o comercio com o Brasil baixou tanto (385) que a

Companhia de Comercio do Grao-Para — fundada

com tantas esperanga em 1755 — onze anos depois,

ou seja, em 1766, ja nao distribuia dividendos, e

quando foi extinta em 1778 "o comercio de Lisboa

mandou celebrar, pelo fato, um Te-Deum em agao

de gragas" (386).

Por sua vez, a outra companhia que mantinha o comercio

com o Brasil, a de Pernambuco e Paraiba, vivia em grande

crise — em 1761, isto e, dois anos depois de fundada, ja era

compelida a pedir um emprestimo de 240 contos ao Erario

Publico, e quando extinta, apos 20 anos de existencia, ficou

devendo ao Governo cerca de 200 contos e deu enorme pre-

juizo aos acionistas (387).

(383) Visconde de Carnaxide — O Itrasil na Admlnistrac&o Pombalina, pa-

ginas 103 e 104.

(384) Visconde de Carnaxide — O Brasil na Adminislra?ao Pombalina, pa-

Bina 79.

(385) O representante francos em Lisboa informava que a diminuigao dos
rendimentos do Brasil era imensa e que entre 1770 e 71 ja atingira a metade.
(Visconde de Santarem — Qnadro Klementar, 8° Volume, pag. 40).

(386) Caetano Beirao — D. Maria I, pag. 24 e J. Luclo de Azevedo —
<:pocas de PorniKal Econ6mlco, pag. 437.

(387) Visconde de Carnaxide — O Brasil na Admlnislrac&o Pombalina, pa-
gina 80.

19
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Anote-se que em maio de 1761 a divida das Capitanias

de Pernambuco e Paralba "aos interessados da Companhia
atingia a soma de quase 1.500 contos" (388).

Isso prova o mal que a Companhia fez a economia da-

quelas capitanias e explica porque, muito tempo depois da
saida de Pombal, ainda havia execugoes de hipotecas de en-

genhos e fazendas para o resgate de dividas (389).

* * *

E como uma coisa chama outra, a queda da producao

do ouro trouxe a queda do imposto chamado de Entrada (que

incidia sobre os escravos, o gado e as mercadorias que en-

travam em Minas), pois de 188 contos a media anual, baixou,

em 1768, para 164 e, em 1776, para 147 (390).

Todavia, os sinais de crise economica do Brasil, princi-

palmente na producao de tabaco e do agucar, ja estao claros

no Alvara de janeiro de 1751, em que o Rei D. Jose declara

"que sendo informado da grande decadencia em que se acham
a lavoura e o trafico do tabaco e agucar — que sao os dois

generos em que consiste o principal comercio destes Reinos

com o Estado do Brasil" (391) resolve criar uma serie de fa-

cilidades aquelas lavouras, de modo "a animar eficaz e efe-

tivamente o fabrico e a extragao dos mesmos generos" (392)

.

Por fim, pode-se alinhar como conseqiiencia da crise do

Brasil, o vevigoramento, em 1751, da Pragmdtica baixada por

D. Joao V em maio de 1749. Revigoramento que visa a
impedir o consumo interno de produtos de importagao, isto

e, a defender, de um lado, a pequena industria nacional e,

(388) Ver Lemos Brito — Hisl6ria EconOmlca do Brasil, pag. 206

.

(389) Manuel Bontini — O Brasil na Hist6ria, pag. 364

.

(390) Visconde de Carnaxide — O Brasil na Administracao Ponibaluia, pa-
gina 80, e Pedro Calmon — Hlst6rla da Clvilizasao Brasilelra, pag. 105.

(391) A produgao anual do agucar na Bahia foi, em 1710, de 14.500 caixas.

Entre 1749 e 17G6 baixou a media de 6.629, o que representa 45% de diminuiqao.

Jorge de Macedo — A Situacao EcouOmica no Tempo de Poinbal, pag. 170.

(392) (Jolecao da Eegislaouo Portuguesa, publicada por Antonio Delgiido da
Silva, pags. 38 e 60.
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de outro, o proprio consumo do mercado interne Por isso,

nessa nova Pragmatica, se declara:

— que "as fivelas e botoes devem ser fabricados dentro

dos limites do Reino por vassalos meus naturais";

— que se, por acaso, ha botoes e fivelas importadas "de-

termine o termo de um ano e meio para o seu con-

sumo";
— que fica permitido o fabrico e uso das rendas "que se

fizerem nos limites do Continente de Portugal".

Mas para que tais rendas entrem em Lisboa criam-se di-

ficuldades: "guia dos escrivaes das Camaras do Lugar donde

sairem".

Por fim, se proibe que as mulheres "de qualquer qua-

lidade e condigao que seja usem manto que nao seja tecido

e fabricado no continente" (392-A), e se legisla sobre car-

luagens, numero de criados que a podem acompanhar a

pe, etc.

A prova sintetica dessa decadencia foi dada por Roberto

Simonsen, em grafico que publicou na sua Historia Economica

do Brasil (393). Por ai se ve que a exportagao geral do

Brasil subiu entre 1710 e 1760, mas que a partir dai (fim da
primeira decada do governo de Carvalho) caiu vertiginosa-

mente ate 1776, ou seja, ate um ano antes de sua saida do

poder (394) . E assim, por esse grafico, sabe-se bem que Car-

valho so teve recursos financeiros ponderaveis nos dez pri-

meiros anos de seu governo e que foram realmente equeles

em que, ao lado da reconstrucao de Lisboa, ele pode enfrentar

:

— as despesas com a criagao das Companhias de Na-

vegagao (a do Grao-Para, a dos Vinhos e a de Per-

nambuco)

;

(392-A) Coleciio da I.eg^laoao Porlnguesa, publicada por Antonio Pelgado da
Silva, pags. 38 c 60.

(393) Hisloria Economica do Brasil Tomo III, pag. 222.

(394) "Nos 15 anos e meio que decorrem desde Janeiro de 1762 (em que

OomecjOU a luneionar o tesouro geral) ate 30 de junho de 1777, os rendimentos

das Provlncias Ullramarinas foram sempre interiores as despesas. O deficit anual

era de natureza de 450 contos". Citado por Caetano Beirao — D. Maria I, pag. 19.
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— as depesas com a execugao do tratado de limites de

1750 (395) (a Comissao Demarcadora, a guerra gua-

ranitica ao Sul chefiada por Gomes Freire de Andrade

e a Comissao que operou no Amazonas chefiada pelo

seu irmao Mendonca Furtado)

;

— as despesas mensais com a luta contra os jesuitas:

— a expulsao do Pago em 1757;

— a publicagao, em varias linguas, da Relacdo Abre-

viada, em 1757;

— o inicio da acao diplomatica em Roma, com su-

bornos aos dignitarios do Papa — ainda em 1757;

— a expulsao deles de Portugal e dominios (396)

;

— o rompimento das relacoes com o Papado em 1760.

Assim, os 17 anos que ainda dura o seu governo (termina

em 1777) foram anos de crise continua, em que o valor dos

recursos financeiros disponiveis descem a cerca de 40% dos

anteriores.

Como conseqiAencia dessa crise:

— ha aumento extraordinario de impostos;

— ha a paralisacao das obras de reconstrucao de Lisboa;

langando-se mao da verba destinada a elas para sub-

sidiar as despesas com a criagao do pequeno parque

industrial e atender credores do Estado;

— ha o confisco dos bens dos nobres envolvidos no aten-

tado ao Rei;

(395) J i
.:•,.•». de Azevedo era (» Marques de Pombal e a Mia £poca, pag. 228,

. Luz Sin
i nn. em Historia di> KelnadO d'El-Rel 1). Josr, T. I, pag. 389, cstimam

o cnsto da guerra guaranltica cm 26 milhoes de cruzados.

Ci-jco Diz Luz Soriano — Historia do Relnado d'El-Rel l). Jose, I Volume,

pag. 439 — que Madame da Pompadour ganhou, coino agente de Pombal na luta

contra os Jesuitas <'m Franga, .
r)0(> mil cruzados. K diz mate que o suborno gerai

Tin sua |)'>litica antijosuillca atinge a easa de uove milhOes. No entanlo as fi-

nantjas do Estado estavam de pernas para o ar, os empregados da casa real com
sous pagamentos em alraso, os credores sem receberem um vintem e os empre-
gados publicos tornados a recorrerem as esmolas do Mosteiro dos Jeronimos.
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— ha o confisco dos bens dos jesuitas e incorporacao

deles a Fazenda Real (1761);

— ha a centralizagao do credito e o recurso forgado ao

dinheiro particular;

— ha a fiscalizagao tremenda das alfandegas;

— ha a queda da moralidade da gente do governo e dos

cortesaos, que vivem pedindo dinheiro e favores a co-

ionia inglesa e, com isso, acrescendo o "a vontade"

dela na exploragao economica de Portugal.

Isso de forma tao publiea que o Duque de Broglie — Mi-

nistro trances em Lisboa — escrevia ao seu governo em 1773

(faltavam quatro anos para Carvalho deixar o poder) que "as

pretensoes dos mercadores ingleses tendem a fazer da feitoria

uma especie de republica independente no seio de Portugal.

Os cortesaos e os Ministros vivem com os consules na mais

intima familiaridade. Toda gente deve dinheiro aos ingleses,

que a troco disso alcancam quanto querem" (397).

O unico que pode depor

Mas esse estado de coisas so pode ser pintado pelo obser-

vador estrangeiro. So ele, na correspondencia oficial ou na
particular, pode prestar depoimento. O nacional Vive sob o

regime do terror, de boca fechada. Nao escreve nada, nao
traz a Historia o seu testemunho. Forgoso e apelar para os

primeiros e com o auxilio de outros indicios da falencia da

gestao financeira e economica do governo de Carvalho, con-

cluir algo.

Assim, em ordem cronologica sabe-se que:

— em maio de 1759 o representante da Franga em
Lisboa, Conde de Saint Julien, dizia ao seu governo

que "havia grandissima falta de dinheiro", o "que

provinha da demora das frotas, sendo tal o apuro que,

para El-Rei ir a Mafra, houve de se tirar das Caixas

do Deposito Publico 160 mil francos" (398)

;

(397) Oitado pelo Visconde do CarnaxSde — O Brasil na Admiiiinf ia<;ao Poui-

bullna, : ag 94.

(398) Visconde de Sanlarem — Quivdro Elemental-, Volume VI, pag. 1 5 r»

.
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— em julho desse mesmo ano, o novo representante

frances, o Conde de Merle, tambem informa ao seu

governo "que o estado das finangas (portuguesas)

era miseravel"; "que El-Rei nao tinha dinheiro nem
credito e a ninguem pagava"; "que os soldados que

estavam de guarda a porta do Conde de Oeiras pediam
esmolas a quantos o iam visitar"; que a ele mesmo,
Conde de Merle, um sargento pedira publicamente

esmola a portinhola da carruagem"; que "o comercio

estava em estado deploravel" (399)

.

Tres meses depois, em outubro de 1759, o Conde de Merle,

noutra correspondent, volta ao mesmo assunto e informa ao

seu governo que "as finangas portuguesas estavam em tal

apuro que o Senhor Rei D. Jose nao tendo dinheiro suficiente

para efetivar a jornada de Vila Vigosa, se havia servido do

dinheiro que resultara da venda dos moveis e mais objetos

pertencentes aos jesuitas" (400) "e que se a frota do Rio

nao chegasse dentro de poucos dias, o comercio da praga de

Lisboa ficaria, para sempre arruinado" (401).

Se continuarmos a alinhar testemunhas ficaremos sa-

bendo

:

a) que em 1761, Saint Julien, Ministro frances em
Lisboa, informava ao seu governo que o estado do

exercito portugues era deploravel, pois "estava-se de-

vendo a tropa mais de ano e meio (de soldo) motivo

porque os soldados pediam publicamente esmolas,

ate mesmo estando de sentinelas" (402);

b) que em fevereiro de 1762 o Ministro plenipotenciario

frances junto a Corte de Portugal (M.O. Dunne)
adicionava novas informagoes ao seu governo sobre

o estado do exercito portugues de Pombal e especi-

ficava "haver sargentos de algumas companhias"

"vindo a ele pedir esmolas — acompanhados de um
capitao" (403)

;

(399) Visconde de Sanlart-m — Quadro Elemental-, Volume VI, pag. 163.

(400) Visconde de Santarem — Quadro Eleinentar, Tomo VI, pag. 165.

(401) Visconde de Santarem — Quadro Elemental-, Tomo VI, pag. 185.

(402) Visconde de SanlarC'in — Quadro Elomentar, Volume VII, pag. 33.

(403) Visconde do Santaretll — (Juadro Elementar, Volume VII, pag. 50.
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c) que em 1763 — segundo o alemao Kail — "ninguem
recebia soldos, ordenados, pensoes ou juros" (404)

;

d) que nesse mesmo ano (1763) "a pobreza e a miseria

eram gerais", dizia o representante austriaco ao seu

governo, e "cada dia aumentam a ponto dificil de se

imaginar".

Quanto ao comercio, o mesmo representante consignava

"que estava completamente desbaratado e recebeu agora o

ultimo golpe com a chegada da frota que nao trouxe um de-

cimo que se esperava" (404)

.

Cinco anos depois, em 1768, o encarregado dos negocios

da Franca dizia, em correspondencia oficial "nao ha dia que
o Marques nao mande vir, de todos os paises, com grande

dispendio da fazenda real "toda a sorte de operarios e de

artistas fabricantes de lanificios e de seda, chapeleiros, te-

celoes, esmaltadores, etc.".

Mas apesar desse esforgo (e isso muito naturalmente pelo

baixissimo poder aquisitivo do mercado portugues, naquele ins-

tante em crise financeira tremenda) o diplomata concluiu

"que apesar de tantas diligencias, a industria fabril nao tern

feito o progresso que era de esperar", porque, continua ele,

"um dos prejuizos mais notaveis do Marques de Pombal e

o de pretender estabelecer e criar manufaturas quando nao
ha meios nem fundos para a subsistencia dos operarios" (405)

.

Seis anos depois (1769) sabe-se que o consul da Austria,

que era comerciante, quase foi a falencia, em virtude da di-

vida de 4 mil cruzados de fornecimentos feitos a casa

real (406).

Nesse mesmo ano (1769), um outro representante aus-

triaco dizia, tambem, em correspondencia oficial, "que o co-

mercio em geral acha-se em extrema decadencia, por causa

de tantas companhias que se criaram" (407).

(404) J. Liticlo do Azovedo — O Marques dp Pombal e sua £poea, pag.s. 331
e 334.

(405) Souto Maior: O Marques de Pombal, pag. 503.

(406) J. Lucio Azevedo: O Marques de Pombal e sua fcpoca, pag. 335.

(407) J. Lucio de Azevedo: obra citada, pag. 331.
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Outrossim, em 1772, o viajante ingles Wraxall fez decla-

ragoes a proposito da situagao economico-financeira do go-

verno de Carvalho e por elas se sabe que, na casa real, a

maior parte dos oficiais e criados nao era paq:a ha rnuitos

anos e que "os lacaios que acompanhavam as carruagens reais

estavam quase sem meios de subsistencia" (408).

Mas ha, igualmente, outro indicio da gravidade da vida

economica na gestao de Carvalho, que ressalta nas informa-

goes prestadas, tambem em 1772, pelo Marques de Chermont
d'Amboise, entao representante da Franga em Lisboa. Diz

ele ao seu governo (409)

:

— que "a agricultura portuguesa produz grao para o

consumo apenas de alguns meses" (410);

— que "a educacao, apesar dos esforgos do Marques, nao
progride, tendo se retirado para a Italia a maioria

dos professores contratados" (411);

— que "a diminuigao dos rendimentos do Brasil e imen-

sa", "e quase a metade desde 1770 a 1771" (412).

Outro viajante, o alemao Lebzeltern, no ano se-

guinte (1773) registra que na casa real "os criados ha dez

anos nao recebem um real dos seus ordenados, vivendo a

maior parte de esmolas" (413).

Em igual circunstancia, um ingles chamado Darymple,

oficial da guarnigao de Gibraltar e que visita Portugal

em 1774, confirma as informagoes prestadas pelo seu patricio

WraxaU em 1772, dizendo "que o rei esta a dever a todo o

pessoal de sua casa" (413).

(408) J. Liicio de Av.evedo: obra citada, pags. 334-335.

(409) Visconde de Santarem: Quadro Elemeutar, volume 8°. pag. 41.

(410) E isso era verdade desde 1757. pois, nesse ano, em decreto de 16 de

abril, o ret exclui de pagamento de imp6sto de importacao "os trigos. cevadas

e centeios que entram dos Reinos de Castela" (Colecao da Legisla^ao Portuguesa,

publicada por Antdnio Delgado da Silva. pag. 504).

(411) Visconde de Santarem: Quadro Elementar, volume 8°, pag. 46.

(412) Visconde de Santarem: obra citada, pag. 41.

(413) J. Lucio de Axevedo: O Marques de Pombal e sua £poea, pags. 334-335.
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Mas os ingleses nao sao os linicos que informam sobre

o estado de insolvencia do rei. Ha tambem, citado pelo Vis-

conde Camaxide, o italiano Giuseppe Gorani, o qual registra

em suas Memorias que "o rei devia a toda gente; em parti-

cular, aqueles que serviam na sua corte, nas cavalarigas, nas

cacadas e noutros misteres".

Devia quantias imensas que o italiano chega a estimar,

"em quatro, cinco, e mesmo sete anos, de ordenados" (414)

.

Por sua vez, um outro austriaco, escrevendo no fim do

governo de Carvalho, informa que "nunca o comercio se viu

em estado de abatimento em que se encontra agora" (415).

Outra testemunha da epoca, o viajante alemao Link, di-

zia em 1775 (faltando 2 anos para o termino do governo Pom-
balino) "como imaginar que num pais desabitado onde a cul-

tura da terra exige mais bragos do que efetivamente tern,

possa prosperar uma manufatura", e continua, perguntando

escandalizado, "por que seria que Pombal nunca pensou em
fazer construir estradas, pontes e canais a nao ser em volta

de sua habitagao"? (416).

Se continuarmos a citar os depoimentos dos que viveram

na epoca veremos em 1776, quando so faltava um ano para

Carvalho deixar o poder, o representante austriaco (o mesmo
que ja citamos) relatar ao seu governo que "o povo [portu-

gues] miseravel e carregado de tributos suportaria, ainda

assim, tudo com paciencia se visse que tentavam dar algum
lenitivo a seus males e o meio unico, pelo qual todos suspi-

ram, seria a extingao das Companhias e a restituigao do co-

mercio livre".

Nessa mesma correspondencia o diplomata termina di-

zendo "que este povo que D. Joao V, apesar de seus gastos

desmedidos, e da sua liberalidade excessiva, deixou, ao mor-
rer, abastado, contente e feliz, oferece agora, a primeira vista,

a imagem da indigencia e da escravidao" (417).

(414) Visconde de Carnaxide: O Brasil na AdminJstra?5o Pombaiina, pag. 129.

(415) J. Liicio de Azevedo: O Marques de Pombal e sua tpoca, pag. 331.

(416) Visconde de Santarem: Quadro Elemental-, Tomo VIII, pag. 49.

(417) J. Lucici de Azevedo: O Marques de Pombal e sua fcpoca, pags. 331,

332 e 334.
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Sobre as industrias, a correspondencia desce a porme-

nores e diz que: "as circunstaneias em que as fabricas, sem
excegao alguma, se encontram, sao tais, que os produtos nao
tern saida", porque, acrescenta o informante, "os produtos

sao de ruim qualidade e o preco e excessivo".

Ora, com precos de producao altos e artigos de ruim qua-

lidade, nao podia o mercado portugues interessar-se por eles,

especialmerxte quando esse mercado vivia horas de grande

crise financeira, pois o povo "estava miseravel e carregado de

impostos".

Que fez Carvalho diante disso?

O austriaco nos informa: empregou "extraordinarios au-

xilios do tesouro para manter essas industrias" porque, con-

tinua o informante, " cuida-se mais de dar as industrias''

"uma aparente florescencia que as de estabelecer em bases so-

lidas". Em conseqiiencia, "se exaure o tesouro publico, se

oprime o comercio, e se priva a nacao de objetos necessa-

rios" (417).

Enfim, o Duque de Chatelet deixou consignado em suas

Memorias (ele viajou por Portugal no fim do governo de Car-

valho) que por "ocasiao da morte do rei D. Jose todos os cria-

dos (do Palacio) reclamavam quatro a cinco anos de sol-

dadas" (417).

Nao nos esquecamos, porem (no alinhar estas dificul-

dades do governo de Carvalho) do decreto de 1775:

— que prometeu aos operarios do Arsenal e da Fundicao

o pagamento de seus salarios, como merce especial

pelo fabrico da estatua de D. Jose;

— e que apesar de tudo nao foi cumprido. Os operarios

assistiram ainda tres anos do governo do rei, com os

bolsos vazios.

* * *

Na administracao do Brasil as coisas iam da mesma
forma. As dividas da Fazenda Real se acumulam desde 1761

chegando, no final do regime de Carvalho, a um total de mil

(417) J. Lucio de Azevedo: O Marques de Pombal e sua £poca, pags.331,

332 e 334.
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e dezessete contos (numeros redondos) (418) . O Vice-Rei Mar-

ques do Lavradio se obriga em 1775 (2 anos antes de termi-

nal' o governo de D. Jose) a apelar para os comerciantes da
praga do Rio e pedir-lhes emprestado dois miiiides de cru-

Lados . E somar essa quantia em outras de emprestirnos ante-

riores que aicangaram — no ano de 17 77 — cinco milhoes de

cruzados

.

Tocando na questao do preparo miiitar do Brasil para

enfrentar os espanhois que operavam no sul (1774) dizia o

Marques do Lavradio "as fortalezas da Colonia se aeham em
pior estado ainda que as do Rio de Janeiro; o regimento que

as guarneciam diminma sempre: pois "a todos se devia

muito tempo de soldo"; "as pequenas embarcagoes que ali

costumavam estar armadas em guerra — quase nenhuma
existia, por se ter mandado vender sob o pretexto de muita

despesa para a Fazenda Real" (419).

Mais tarde, em junho de 1779, ao entregar o governo do

Vice-Reinado a Luis de Vasconceios e Sousa, diz Lavradio em
seu Relatorio: "a divida que Sua Majestade deve a toda a

Praga e a muitos particulares desta Capitania" excede hoje

"a quantia de cinco milhoes"; "a precisao de maiores despe-

sas todos os dias cresce e se prontamente nao derem a V. Exa.

alguma providencia esteja V. Exa. na certeza de que cedo

vera arruinada esta capitania", porque "faltando a V. Exa.

com que possa suprir as despesas indispensaveis, V. Exa. sera

obrigado a contrair de novo e cada ano — duzentos ou tre-

zentos mil cruzados" sob a forma de emprestimo "ao comer-

cio e aos povos" (420).

Acrescente-se as informagoes de Lavradio as que deu o

Conde da Cunha (1° Vice-Rei e que governou de 1763 a 1767)

e fica-se sabendo que quando ele assumiu o Governo "achou

a Provedoria sem dinheiro e a casa da moeda com lao pouco

que nao sabia com se poderia fazer as despesas da expedicao

da Colonia e do pagamento dos militares a quern muito se

devia".

(418)

(419)

(420)

Revista do InstHuto Histtrico, Tomo 51, 2° Folheto, pag. 201.

Citado por Manuel Bomlim: O Brasil na Historia, pag. 377.

Revista do I.H.G.B. — Vol. & pag. 466.
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Especificando essas dividas, escrevia o Vice-Rei: "deve-se

de soldo, aos tres regimentos, 32 contos e de fardamento 72;

ao Regimento da Colonia deve-se de soldo 25 contos e de far-

damento 13; enfim, a divida imediata do exerclcio subia a 218

contos" (421).

E, em marco de 1767, o Governo de Pombal escrevia ao

Cap. Geral do Rio "que Sua Majestade ordena (pelo que per-

tence aos devedores da Fazenda Real) que V. Exa. mande fi-

xar em lugares publicos um edital que havendo chegado a

Real presenca do mesmo senhor as Grandes e consideraveis

dividas com que se acham gravados os seus vassalos" admite

"prestacoes anuais".

Era a necessidade de dinheiro; a necessidade de encon-

trar uma formula conciliat6ria entre as dificuldades finan-

ceiras do Estado e a deficiencia de pagamento dos suditos.

Talvez isso explique a remesa (anunciada na mesma carta)

de "um escrivao e de dois escriturarios encarregados de por

em arrecadacoes todo o rendimento dessa Capitania e da ad-

ministracao da Junta da Fazenda" (422).

O erro nao e dos Deuses

Todavia, Carvalho mantem-se tranqiiilo e nas vesperas

de deixar o poder, em junho de 1775, apresenta a D. Jose as

suas Observagoes Secretissimas. Nelas pinta situagao dife-

rente. Portugal, com o governo feliz de Sua Majestade, vive

em franca prosperidade; estrutura a sua economia; reforma-se

definitivamente, porque "as artes fabris, as oficinas meca-

nicas — que sao os bracks e as maos de todos os Estados e

quando antes tudo que so estrangeiros costumavam fabricar

entrava pela barra vindo dos reinos estrangeiros se viu agora,

quanto as manufaturas manuais florescem".

Por que essa florescencia? "porque se fabrica em obras

de ouro, de prata, de la, de seda, de ferraria, de marcenaria,

de correaria, etc. tudo o necessario para os vestidos de ambos

(421) Lemos Brito: HSstdria Econdmica do Brasil, pag. 326.

(422) Ms. do Arquivo National — Colegfio 67 — L — 3 — Folhas 154.
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os sexos, para o ornato das casas e mesas e para as ricas e

numerosas carruagens sem que viesse de fora coisa al-

guma" (423).

Mas a conviccao de que nao falhou; a seguridade com
que prcclama que o seu governo foi o mais feliz que Portugal

ja conheceu; a presungao sincera ou postica (pouco importa)

com que divulga os exitos de sua agao politica — aparecem

nas paginas que escreveu em sua defesa, apos a sua queda.

Nelas se le, entre outras coisas, esta honesta prova de or-

gulho: 'encontrei, diz ele, uma monarquia esgotada de ca-

bedais e enfraquecida por muitas revoiucoes, perturbada por

algumas seitas ocultas, empobrecida pelas suas proprias ri-

quezas, um povo sujeito a mais grosseira superstigao, uma
nagao cujos costumes eram muito semelhantes aos dos bar-

baros, um estado governado por usos quase asiaticos — nao

tendo de europeu mais que o nome, de monarquico a forma,

de potencia a sombra".

* * *

Sobre a Inglaterra, Carvalho e muito claro "nagao am-
biciosa, insaciavel de grandeza e poder e que finge, ao prin-

cipio, dar a mao para socorrer e aparecer depois, com infi-

nitos bragos para oprimir".

Que e feito do ouro do Brasil?

"Pode dizer-se que pertencia inteiramente a Inglaterra",

porque se sabe que durante sessenta anos, desde o descobri-

mento desse ouro, "sairam do Brasil quase mil milhSes de

cruzados", e no entanto "este cabedal passou inteiro para a

Inglaterra".

Tentou Carvalho impedir a fuga desse ouro?

Pode-se afirmar que sim. Em 1752 ressuscita, com esse

objetivo, uma ordenagao do tempo de D. Manuel, em que se

"vedava a exportagao do ouro e da prata".

Todavia, os ingleses nao levaram a serio essa proibigao

a ponto de um deles ser preso transportando 45 mil cruzados

(423) Citado por Souto Maior: O Marques de Pombal, pag. 502.



302

em ouro para bordo . Mas a detencao dura pouco . O Ministro

ingles obtem a liberdade do contrabandista e a devolucao do

dinheiro apreendido. Ha troca de notas e, numa delas, Car-

valho mostra, ao representante de Sua Majestade Britanica,

a verdade dos fatos, pois "ha cinqiienta anos a esta parte ten-

des tirado de Portugal mil e quinhentos milhoes, soma enorme

e tal que a Historia nao aponta igual com que uma so nagao

tenha enriquecido a outra".

Descendo a pormenores, Carvalho informa ao ingles "que

urn mes depois que a frota do Brasil chega, ja deia nao ha
uma so moeda em Portugal".

A situacao era realmente calamitosa e em face dela, a

medida de Carvalho, justa e necessaria.

Apesar disso, a Inglaterra ainda se sente com argumentos
para enviar, a Portugal, Lorde Tirawley, agente especial, que
se dirige ao rei negando razao a Portugal, e declara que a

proibigao da exportacao do ouro para a Inglaterra e imprati-

cavel. Mesmo que isso "por um momento fosse possivel",

Vossa Majestade faria com que: "os cultivadores dos campos,

os mercadores de gado e todos os fabricantes [ingleses] que

ora trabalham para vestir os suditos de V. Majestade se trans-

formariam em soldados e os navios mercantes que no porto

de Lisboa estao apinhados [de gente] se conservariam em
armas e iriam ao Brasil apoderar-se de maior quantidade de

ouro que de Portugal poderia receber".

Em termos claros, a Inglatera diz, ao amedrontado rei,

que acabe com as medidas restritivas da exportacao do ouro

tao interessantes aos cofres ingleses — se nao ela, Inglaterra,

ocupara o Brasil.

Que fez Pombal?

Nao respondeu a nota nem modificou a lei. O ouro con-

tinuou, como anteriormente, a seguir o caminho de Londres.

* * *

Como vimos Carvalho, nas suas Observagdes Secretis-

simas, comeca falando na la pessoa — como se D. Jose nao
existisse, com se o governo da Monarquia fosse ele. £ uma



303

confissao sincera . £le realmente e o bem e o mal dela, porque

o resto e o silencio do rei; a ausencia dele em tudo; o eclipse

moral e politico da sua pessoa.

Mas esse documento revela algo mais. Escrito depois

de deixar o poder, Carvalho confessa a sua propria falencia:

— a Inglaterra continua a mandar em Portugal;

— e o ouro do Brasil a se escoar para ela (424).

Quanto a situacao economica do pais — diz Carvalho em
outro documento:

"Em 1754 — viam-se ainda muitas provincial

deste Reino, fragmentos de teares que ate ao meio do

seculo passado (meio de 1600) tinham posto esta mo-
narquia em estado de nao carecer dos vizinhcs" (425)

.

Mas quern matou essa industria nascente?

Carvalho insinua que foi o suborno, "dois mil guineus

dados a proposito pelo governo ingles" "fizeram tornar ao

clima a sua malefica influencia", e termina afirmativo:

"desde esse tempo o fisco foi sempre contrario, neste Reino,

ao estabelecimento das manufaturas".

O balan^o e negcrtivo

Assim tudo falhou: as Companhias de Comercio que
buscavam libertar Portugal da subordinacao economica da
Inglaterra; as medidas financeiras que tinham por fim evitar

o escoamento do ouro do Brasil para Londres; a industria

nacional que deveria ser a base de nova estrutura economica;

o credito publico que deveria dar ao Estado orcamentos

equilibrados; o aumento da renda nacional que seria a forma
de elevar o padrao economico do homem portugues e dar

ao mercado nacional maior poder aquisitivo. Tudo malogrou.

As rendas nacionais, a partir de 1760 cada vez mais baixas,

(424) 12m 17G7 — 1 de dezembro — em despacho oficial ao seu govfirno, o
encarregado dos neg6eios Iranceses — M. Simonin — participara haver partido de
Lisboa uma ftagaia inglGsa levando 40 mil pegas (Visconde de Santarfm — Qnadro
ElemeBter, Volume VII, pag. 213).

(425) Luz Soriano — Hlstdrla do Keluado d'Kl-Kei I). Jose, I Volume, pa-

gina 217.
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tiraram a Carvalho os meios materials de agao governativa;

raanietaram-lhe os propositos construtivos; impediram que

seus projetos se corporificassem em beneficios nacionais.

Isso e verdade. O Brasil era o esteio da Nagao, e o Brasil

entrava em crise. Mas, justamente nessa hora, o estadista

nao aparece em Carvalho. Aparece o vaidoso. O primeiro vol-

tar-se-ia para o bem publico e haveria de verificar que, na-

quela hora, esse bem exigiria restrigoes de gastos publicos

e, paralelamente, as medidas que elevassem a riqueza pu-

blica. Esta politica nao poderia ser, como foi, a da industria

que apenas transforma riquezas e pede mercado consumidor

(mercado que a miseria generalizada tornava cada vez mais

sem poder aquisitivo) nem a das Companhias de Navegacao

que nao tinham coisas para transportar e menos ainda a

da perseguigao a Companhia de Jesus.

Mas a autodevocao fez com que Carvalho se fizesse ri-

gido em materia politica.

De vivo, de atuante, de real, so havia a crise. Todavia,

ele supera isso. Defende "a sua ideia, a sua causa, a sua

doutrina, a sua ciencia, a sua mania" (426). Como nessa

ideia ha a luta contra os jesuitas, gastam-se milhoes para

expulsa-los de Portugal. Como nela ha tambem o culto a

sua pessoa, esbanjam-se os dinheiros publicos em propaganda

de seu governo e na estatua que se ha de erigir em memoria
dele. Por fim, como a ideia que o anima so leva em conta

a ele proprio, faz-se intolerante a tudo e a todos que a

podem contrariar. Consequentemente, nao admite reacoes,

nem sequer duvidas.

A Nagao que escute o seu mon61ogo, que ouca o dialogar

permanente entre o seu cerebro e o seu coragao, e se man-
tenha passiva, abulica, como um eco de sua vontade. Isso

e o que ele quer. Por isso mata, persegue, mente, ignora a

crise que o cerca e, depois de arrumar projetos sobre projetos,

deixa a Nagao em frangalhos. Nem novas instituigoes que

lhe deem (como o seculo XVIII prometia )maior equilibrio

social, maior dignidade ao homem do povo, menor desnivel

economico entre ele e as classes privilegiadas. Nem a riqueza

(426) Renato Khe! — Psicologia da rcrsonalldaile, pag. 127.
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publica aumentada em obras reprodutivas. Foi tudo vao.

Um criar de leis, de exigencias, de obrigagoes, que nao pas-

savam do papel, nao alteravam a essencia da sociedade, nao

lhe criavam estilos novos de vida.

Criaram sim, o terror, o medo, a corrupgao, a miseria

moral e material.

Ao despedir-se de seu longo reinado de 27 anos nao sabe

alinhar, nas suas Apologias, senao justificagoes e falsidades.

Primeiro, afirmando a rainha regente que deixara em
cofre 1.740 contos. Mas, Lucio de Azevedo (427) que exa-

minou na Biblioteca Nacional de Lisboa, a relacao das dispo-

nibilidades que Carvalho deixou nos cofres do Erario, mostra

que nessa quantia estavam incluidos quase mil contos que

nao pertenciam a Fazenda Real. Pertenciam a particulares.

Tinham sido levantados ao Deposito Publico pouco antes de

o Rei D . Jose morrer.

Depois, como complemento de sua propaganda, fazendo

espalhar por seus arautos que deixava, nos cofres publicos,

um saldo (contas pagas) de 31.200 contos.

Tal saldo veio, de seculo em seculo, agitando o ar da
Historia de Portugal, e com a sua ressonancia impedindo que
se escutasse a verdade dos fatos; que se conhecesse que, de

real, ficara (contas ainda a pagar) um saldo em caixa de

menos de 800 contos; que ficasse enfim uma divida que o

Embaixador da Espanha em Lisboa (em comunicagao ao seu

governo feita a 23 de marco de 1777, 19 dias depois da saida

de Carvalho) calculava, atraves de informagoes seguras, em
18 milhoes de cruzados (428).

Tambem a administragao miuda nao se faz. Pombal
suspeita de todos e, por isso, nao compreende o trabalho de

coordenagao, o trabalho do direitor de orquestra que ajusta

(427) Um ano antes, em 1776, "o dinheiro fjue existia no Erario Regio

era de 610 contos em valores nominais e 23 contos em moeda" (Jorge de Ma-
cedo — A Sitoacao Koondmica no Tempo <le Pombal, pag. 190).

(428) Caetano Beirao — D. Maria I, pag. 18.
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os sons mais variados dos instrumentos que rege e os trans-

forma em harmonias musicais. Pombal e ditador e qualquer

ditador 6 desconfiado. Nao espera colaboragao. Nao ere na
sinceridade alheia. Nao da credito a ninguem. Olha todos

com suspeicao e os ve sempre impregnados de malicia.

Dai a tendencia a centralizar a administracao, a por o

dlho fiscalizador em tudo, a querer que passe pelas suas maos
todos os documentos da burocracia estatal.

Nao importa os gravames que o processo traz aos tra-

balhos do Estado, nem os prejuizos economicos que possa

trazer a terceiros, porque o importante, para o ditador, e a

sua pessoa e esta pede seguranca, pede resguardo, pede a

certeza de que nos papeis publicos nada ha que o ameace.

Pombal deixa o Governo cercado de papeis. Sao tantos

que se impoe a nomeacao de uma Comissao (429) para exa-

mina-los, classifica-los e verificar se ainda vale a pena dar-lhes

andamento. Alguns datam de 1755 — o que quer dizer que
jaziam sem despacho havia 22 anos.

Tomou o caminho errado

O Brasil com a sua crise e a baixa consequente da ar-

recadacao e o que explica, no campo das finangas, muitas

das medidas de Carvalho. Na realidade, em face aquela

crise, §le teria dois caminhos distintos:

— o caminho do estadista, que nivela as despesas as

receitas e busca, paralelamente, aumentar a riqueza

nacional como meio indireto de aumentar a arreca-

dacao;

— o caminho do manddo que nao aceita a paralisacao

de seu programa de governo; que nao admite o adia-

mento da sua ideia salvadora; que so deseja a cor-

porificacao dos projetos que inundam a imaginacao.

(429) A Comissao (oi constituida pelo Desembargador Jose Ricalde Pereira

de Castro e o Conselhelro Gongalo Jose da Silvelra Preto (Caetano Beirao —
J). Maria I, pag. 20).
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Carvalho escolheu o segundo. Assim fazendo, obriga-se

a duas coisas:

— arranjar dinheiro;

desviar, pela propaganda mentirosa, a atencao publica

da realidade cruel de sua falencia.

Destarte, o arranjar dinheiro leva-o a medidas opressoras:

a) a criar penas severissimas aos devedores do Fisco.

Penas que o Alvara de 4 de julho de 1766 fixa em
multa de ties dobro da divida e degredo para a Africa

pelo prazo de dois anos. E inclui nela "toda a pessoa

de qualquer qualidade que seja" (430)

;

b) a proibir que a Santa Casa da Misericordia faca

emprestimos a particulars, desde que o Tesouro

Real necessite de dinheiro, isto e, do dinheiro que a

Misericordia possui e que empresta a juros a parti-

culars — e que deve ter agora um unico destino:

o Tesouro Real (Alvara de 22 de junho de 1768 e

Alvara de 31 de janeiro de 1775) (431);

c) a estender as disposicoes anteriores a duas outras

instituicoes que tambem emprestavam dinheiro a

particulars : a Provedoria dos Residuos das Capelas

e a Provedoria do Juizo dos orfaos. Carvalho pre-

cisa de recursos e isso o leva a essa ampliacao (Al-

vara de 21 de janeiro de 1772) (431);

d) a transferir para o Real Erario "todos os cofres, toda

quantia de dinheiro, todos os papeis de receita e des-

pesa", que pertengam ao Patriarcado. E a subor-

dinar a fiscalizagao do Estado as finangas daquela

Instituicao da Igreja (Alvara de 29 de marco de

1759) (431);

e) a tomar posse dos bens eclesiasticos, incorporando-os

a Coroa;

f) a impedir o credito, de modo a evitar a expansao da

iniciativa privada. Em conseqiiencia, diz o Alvara de

(430) Colec&o <iii Leglslacfio Porhignisa, publicada por Antdnio Delgado da
Rilva rag. 10G.

(431) Visconde do Camaxide — O Hra«il na \«lminis!ra<;ao I'omhalina, i>a-

Kirias 116 e 117.
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17 de janeiro de 1757: "e servido proibir debaixo de

penas nele declaradas dar-se dinheiro a risco para

fora do Reino ou a juro dentro dele";

f) a obstar a atividade dos comerciantes ambulantes,

proibindo, pelo Alvara de 6 de dezembro de 1755,

que "passem ao Brasil comissarios volantes";

h) a estabelecer urn imposto de decima sobre os di-

nheiros emprestados mesmo sem juros;

i) a determinar a passagem dos cofres do fisco para o

Real Erario;

j) a ordenar que o dinheiro das tergas dos bens dos

Conselhos passe a ser remetido diretamente a ele;

k) a transformar, imitando D. Joao V, "a coroa em
ponto de receita a nomeagoes de cargos publicos que

antes se distribuiam como merces". Cargos que

tinham varios pregos: Guarda-Mor da Alfandega da
Bahia — 6:400$000; Tabelionato na cidade do

Salvador — 10:400$000; Juiz da Balanga do Ta-

baco — 3:300$000; Secretario-Geral do Brasil —
— 44: 000$000 (432);

1) a retirar das Camaras Municipais do Brasil o pri-

vilegio de influir no iangamento dos impostos (433)

;

m) a proibir, por Alvara de 19 de junho de 1761, a cul-

tura da cana e o fabrico do agucar no Maranhao.

Precisava-se apoiar o algodao que era o grande co-

mercio da Companhia do Grao-Para e Maranhao;

n) a mandar extinguir a raga muar no Brasil em lei

de 1761 (434)

;

o) obstar que qualquer reinol enriquecido no Brasil per-

manega nele (434)

;

(432) J. Luclo de Azovedo — Jfovas Epanolaras, pag. 48.

(433) Lemos Brito — HlnU>ria V,conom!ca do Brasil, piig. 190, e Manoel
Bonfim — () llrasil na Hisloria, pag. 3G2.

(434) Lemos Brito — Historla Econftmioa do Brasil, pag. 190. Diz J. Luclo

de Azevedo — Politlca de l'ombal cm Heiacao ao Brasil, em Tomo Especial V
— Ill da Revista do I.H.G.B. — pag. 193, que a razao era a preferSncia dada

aos hibrido.s sdbre os cavalos que desapareciam.
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p) a baixar a Carta Regia de 30 de julho de 1766, em
que se manda "prender e incorporar nos regimentos

do Rio, Bahia e Pernambuco todos os oficiais e

aprendizes de oficio de Ourives"; "fechar todas as

lojas dos Mestres referidos e demolindo-se todas as

forjas deles".

E isso porque se queria dinheiro e este, sob a

forma de ouro, "se tern desencaminhado". Ouro que

os ourives reduzem "a barras falsas sem haverem

pago os direitos dos quintos" (435)

;

q) a abandonar Mazagao e a extinguir "como se nunca
houvessem existido todos os empregos, oficios e in-

cumbencias que dentro do Conselho da Fazenda e

fora dele se exercitavam com os titulos de Reparticao

da Africa, Gente de Tangere, Casa de Ceuta e Ma-
zagao". Era o epilogo das conquistas portuguesas

do Norte da Africa. Mas nao faz mal. O Alvara

de 25 de agosto de 1770, diz que elas "se fazem in-

toleravelmente onerosas".

Havia tambem outro motivo para acabar com Mazagao:

a atividade dos corsarios de Tripoli e Argel. A atividade que

faz a navegacao para o Brasil, durante todo o governo de

Carvalho, muito perigosa, exigindo a organizagao de comboios,

e cansando as duas velhas naus, a "Almirante" e a "Capi-

tanea", de que dispunha a marinha portuguesa (436).

Mas apesar delas, houve ano (nos informa Luz Soriano)

que nao saiu do Tejo frota alguma e, nao foi raro, que essa

paraiisacao se estendesse pelo intervalo de dois.

£ facil compreender o quanto isso dificulta o contato

com as colonias e tambem quanto encarecia o prego das uti-

lidades a existencia de guarnigoes ganhando sem transportar

nada. Dessa forma, a paz com o rei de Marrocos, na base

da cessao de Mazagao, foi medida que derivou da fraqueza da

marinha de Portugal e, subsidiariamente, da crise brasileira.

(435) ilelo Barreto Filho e Hermeto Lima — Hist6ria da Policla do Rio de

Junelro, pig. 86.

(436) Luz Soriano — HJsldrla do Reluado d'El-Rci I). Jose, IT Vol., pag. 9.
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A verdade e que, a partir do Alvara de 10 de setembro

de 1776, os navios ja podem fazer duas viagens por ano ao

Brasil, e nao como antigamente em que a media era de duas,

de tres em tres anos (437). Assim, acabar com Mazagao
atendia ao problema de dinheiro e ao problema de seguranca

da navegacao. Problemas que resultavam da crise financeira

do Brasil.

Enfim, e essa crise que leva Carvalho a busca de dinheiro

e o obriga, desde 1757 (13 de janeiro) a centralizar no
Deposito Publico (criado em 21 de maio de 1751) os re-

cursos financeiros pertencentes ao Estado. A medida per-

mitia melhor administragao desses recursos, mas dava, pa-

ralelamente, a ele, a gestao direta sobre tais recursos.

A prova que isso lhe foi util esta no fato de que o Erario

Real devia, ao Deposito, por ocasiao da saida de Carvalho, a

quantia de 1.614 contos (438).

Por sua vez, a reconstrugao de Lisboa obrigou Carvalho a

duas novas medidas financeiras:

— a criar o impdsto de 4% sobre as mercadorias que

passassem nas Alfandegas portuguesas;

— a fixar em 3 milhoes de cruzados um donativo que

deveria ser fornecido pela Camara da Bahia.

Tudo isso nao teve, entretanto, o emprego previsto. A
crise do Brasil e a anarquia do emprego dos parcos recursos

do Erario Real fizeram com que as verbas destinadas a re-

construct da capital tivessem outros destinos, e Lisboa con-

tinuasse (segundo o testemunho de viaj antes estrangeiros)

19 anos depois "no mesmo estado ruinoso em que ficara no

dia seguinte ao do terremoto" (439) . Tal situagao permanece

(437) i.uz Soriano — HiMoria do Relnado d'Kl-Rei n. Jose, II Vol., pag. 10.

(438) Carnaxide - 0 TJrasil na Adminlslracao Ponibalina, pag. 115.

(i.i'j) Joao Anital « Rodrlgues Cavalero — Erralas <la Hi8l6rla do Portugal,
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muito alem da saida de Pombal, pois em 1790 (13 anos depois

de findo o seu governo) Murphy verifica "que os efeitos do

terremoto ainda se viam em muitos pontos da cidade" (440).

Por fim, o Marques de Chermont d'Amboise, em dezembro
de 1772, em documento oficial a seu Governo, informava "que

a maior parte da nobreza e da gente rica (de Lisboa) vive

ainda em barracas de madeira mandada construir ap6s o
terremoto" (441). Ou seja, vive nesse desconforto ha de-

zessete anos pois o terremoto se deu a 1 de novembro de

1755.

Influencia inglesa benenca ao Brasil

Os ingleses tiveram grande influencia sobre Portugal.

Influencia que vinha dos tratados de 1654 e do chamado de

Methwen, de 1703, que davam aos britanicos nao s6 privi-

legios comerciais e economicos como privilegios juridicos.

Por isso, eles formavam em Portugal — em Lisboa e no Porto

— uma comunidade a parte (442), que nao se misturava k

gente da terra nem pela lingua, nem pela religiao, e se dis-

tinguia

:

— pelos recursos materials;

— pelas imunidades de que gozava diante da justica por-

tuguesa (o ingles era julgado em foro privado, por

juiz proprio)

;

— pelo direito de nao ser catolico e de ser protegido

contra o Tribunal da Inquisicao;

— pelo dominio da navegacao portuguesa (o grosso das

mercadorias exportadas e importadas de Portugal ou
Brasil era transportado em navios britanicos) (443);

(440) Caetano Beirao — I). Maria I, pag. 260.

(441) Visconde de Santarem — Qnadro Elemenfar, Volume 8° pag. 46.

(442) J. Lucio de Azevedo informa que no tempo de Pombal ha em Lisboa
e Porto, a testa de escrit6rios comerciais, 102 inglfses, 90 casas comerciaia
inglesas e quatro medicos, tudo isso formando uma colonia fechada.

(443) Segundo Soriano — Hl«t6ria do Beinado d'El-Bei l>. Jose, I Vol., pa-
gina 162, os ingleses empregavam mais de 800 navios em transporte de merca-
dorias portugu£sas que vinham do Brasil, das fndias e da China.
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— pela preponderancia que exercia sobre o mercador

portugues, homem que nao tinha credito nem repre-

sentante comercial em parte alguma, nem navio que
permitisse fugir ao dominio do britanico (444).

Essas circunstancias criavam na populagao portuguesa,

no plebeu ou no nobre, no padre ou no militar, um estado

permanente de revolta — misto de inveja e de odio, de ver-

gonlia e rancor, de humilhagao e hostilidade. O portugues

percebia que o ingles vivia a margem da sociedade portuguesa,

"acampado nela", cheio de orgulho e privilegios. Dai o

agravo moral permanente que o confronto dava, e as queixas,

os inconformismos, os ressentimentos contra eles, e talvez a

origem psicologica da fama de Pombal, como estadista, apos

a sua queda, por ter sido o unico que tentou se opor a eles,

enfrentar a sua arrogancia, e quebrar, por medidas de co-

mercio e navegacao, o dominio evidente que tinham sobre a

economia portuguesa.

Assim, com sua forca politica, Pombal aparece, ao por-

tugues da epoca, como o recurso de que a Nacao dispunha

contra o ingles; o argumento de sua afirmagao nacional;

aquele que concentrava, em suas maos, o derradeiro instru-

mento de desagravo coletivo. Pombal transformou-se, assim,

em despota util e, apesar de sua crueldade e mesquinhez de

coragao, eresceu na consciencia do povo como homem pro-

videncial.

Mas sem o Tratado de Methwen e sem os Tratados an-

teriores (o de 1642 e o de 1654) que deram ao ingles em
Portugal todas as facilidades economicas e politicas, talvez

o Brasil nao se mantivesse imune a invasao deles.

Essa observagao, feita por Joao Ribeiro, nos parece muito

justa. O ingles estava no seu grande periodo expansionista

e Portugal na sua maior crise financeira. O ouro do Brasil

o seu agucar, o seu fumo e os seus diamantes eram mer-

(444) A chegada de Irota do Brasil os comereiantes ingleses tomavam atl-

tude de desinterease pela compra da mercadoria que vlnha nela — e a rnercadoria

baixava de prego. E quando chegava "a ocaslilo da partida" os Inglese.s tomavam
alitude semelhante em relaqao a venda dos produtos que os lnteressados querlam

exporlar para o Brasil e elas subiam (J. L.0cio de Azevedo — £pocas de Portugal

KcoDomlco, pag. 429).
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cadorias que interessavam a Inglaterra. Mas os Tratados

criavam facilidades ao trafego delas para o Reino Unido,

tornando, assim, desnecessaria a conquista.

Inscreva-se, portanto, entre os fatores favoraveis a nossa

evolucao politica os Tratados que submeteram Portugal a

economia inglesa. Tratados que Pombal nao pode destruir

para mal de Portugal e para o nosso bem.

Para Portugal, a acao do ingles foi nefasta, porque, ba-

seado nos Tratados assinados com a sua patria, o comerciante

britanico nao queria se submeter a legislacao de Carvalho;

nao admitia que lhe escapasse o comercio com o Brasil —
entregue as Companhias de Comercio; nao tolerava sujei-

tar-se a fiscalizacao exercida sobre a venda e exportacao dos

vinhos pela Companhia de Vinhos do Porto, e, principal-

mente, nao admitia qualquer controle sobre a exportacao do

ouro.

Essa atitude de inconformismo da colonia inglesa era

visivel; era notada por todos e tao notada que, em corres-

pondencia oficial, o Ministro trances em 1773 (4 anos antes

de Pombal deixar o poder) dizia ao seu Governo:

"As pretensoes dos mercadores ingleses tendem
a fazer da feitoria (ou seja da zona de atividade

comercial) uma republica independente no seio de

Portugal."

Mas a influencia do ingles nao se caracterizava, apenas,

pelos seus privilegios e seu a vontade na comunidade por-

tuguesa. Tambem esse ingles aparece a testa de muita coisa

pois "o exercito, a marinha, os estaleiros, os arsenais, as es-

colas militares, tudo e mandado e dirigido por ingleses".

Por fim — como eles dispoem de dinheiro — "toda gente

os deve e a troco disso os ingleses alcangam o que que-

rem" (445).

(445) Cliado por J. I-.ut.-Io de Azevedo — <) Marques de Pombal e gust

fcpoca, pig. 210.
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Por isso, Carvalho se viu obrigado a enfrenta-los; a lutar

bravamente contra eles; a agir ora com cautela, ora de forma

mais ousada para conte-los.

Mas, nessa luta, deve-se considerar tres coisas:

— os tratados que amarravam Portugal a Inglaterra (e

que Carvalho encontrou em plena execugao)

;

— a dependencia economica em que se achava Portugal

da Inglaterra — quer no quadro da alimentagao quer

no das industrias em geral;

— e, por fim, a cobertura diplomatica e militar exercida

pela Inglaterra atraves daqueles tratados e que asse-

gurava a Portugal a melhor e unica seguranca contra

as pretensoes expansionistas da Espanha, da Franga

e da Holanda.

Dai a necessidade de manter uma politica dificil com
a Inglaterra: fazer tudo para ter a sua protegao e simul-

taneamente fazer tudo:

— para emancipar Portugal da tutela economica e fi-

nanceira dela;

— e para extinguir, ou pelo menos diminuir, os privi-

legios de que os britanicos gozavam em Portugal.

Sem considerar esses aspectos contraditorios nao se en-

tendera Pombal queixando-se de forma acentuada daquele

pais e depois exaltando as ligacoes diplomaticas seculares

com ele.

Como exemplo de queixa leiamos estes trechos:

"A monarquia estava agonizante, os ingleses

tinham peado esta Nagao e a tinham debaixo da

sua pendencia, eles haviam insensivelmente conquis-

tado sem ter provado algum dos inconvenientes das

conquistas, o povo estava atado ao carro da sua po-

litica, nao havia mais remedio nem mais meios para

quebrar as suas prisoes, o Estado ligado por todas

as partes, agrava sempre de mais a mais aquelas que

o avassalam ao sistema da Gra-Bretanha, o Governo
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Portugues nao tinha ja alma, todas as suas partes

estavam em vigor, cada pega esperava para se mover

que a Inglaterra lhe desse movimento" (446).

Agora, como exemplo da exaltagao das vantagens da li«

gagao politica com a Inglaterra, leiamos tambem este:

— "Portugal nao tern outros inimigos que nao sejam os

inimigos da Inglaterra que trabalham com o objetivo de ar-

rancar Portugal da uniao com ela, por uma parte moven-

do-lhe sanguinolentas guerras e pela outra parte propon-

do-lhe vantajosos partidos" (447).

* * *

£ evidente que, lutando contra o ingles, Carvalho se

obrigava a levar em conta condicoes especiais. Condicoes que

lhe davam a situacao do mais fraco, do mais dependente, do

que tern que fazer da cautela um processo de acao.

Assim, desde 1758, com a criacao da Junta do Comercio

— comecou a batalha. As feitorias inglesas nao se con-

formam; enviam queixas sobre queixas para Londres e pro-

clamam, a toda hora, os direitos de comercio livre que os

tratados lhes asseguram.

Compare-se agora o Brasil rico de D . Joao V com o Brasil

em crise de Sebastiao de Carvalho e se concluira que a in-

fluencia inglesa e um reflexo dessa crise.

Carvalho nao pode por a nacao em valor; nao pode

equipar frotas de transporte; nao pode impedir o comercio

ingles feito diretamente com as suas colonias.

Por fim, nao pode, em conseqiiencia da crise brasileira,

dar as suas industrias desenvolvimento algum. Faltava a

(446) Luz Soriano — lUstdrla do Relnado d'El-R*i V. Jose, I Volume, pa-

glna 277.

(447) Citado por Jorge Macedo — A Slluac&o Ecou6mlca no Tempo de Pombal,

pag. 116.
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elas materia-prima que se adquire com dinheiro no exterior

e faltava poder aquisitivo ao mercado interno. Tudo isso era

o Brasil que nao lhe dava elementos de combate.

O ingles tirou partido dessa debilidade; explorou-a em
seu beneficio; teve nela um elemento de reforgo de seu po-

derio economico. Isso e incontestavel.

Contudo, vale a pena lembrar, ainda uma vez, a obser-

vagao de Joao Ribeiro: sem esse "a vontade" comercial que a
pobreza de Portugal deu ao ingles na segunda metade do

seeulo XVIII, talvez ele tentasse repetir o honlandes do se-

culo anterior.

Nessas condigoes salvamo-nos da ameaga (e ha nisto um
aparente paradoxo)

:

— pelos tratados iniquos que Pombal encontrou em vigor

com a Inglaterra;

— e pela nossa propria crise economico-financeira.

O Brasil sempre o Brasil

Quando Pombal assume o poder, em 1750, encontra es-

palhado por todo Portugal, uma serie de nucleos industriais.

Sao pequenas oficinas ou ateliers de artesaos com produgao

exigua e caracterizadas pelo tear manual na tecelagem do

linho e seda e pelo instrumento primitivo na manufatura do

couro, do ferro, do sabao e do vidro — que, na realidade,

constituem os seus unicos produtos.

Como energia ha a forga animal ou o moinho de roda

movido a agua. Talvez, por esse motivo, anota um econo-

mista portugues, existam tantas "azenhas" na toponimia geo-

grafica de Portugal.

Mas alem de fabricar pouco, esses nucleos industriais so

produzem para mercados vizinhos. Nao ha facihdades de

comunicagoes, e, em conseqiiencia, nao ha facilidades de re-

ceber as materias-primas e, depois de transforma-las, enviar

os produtos para outros centros consumidores.

Dai a dispersao dos centros industriais; a sua existencia

em torno de pequenas vilas, onde contam com mercado, ou
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de quedas-d'agua, onde existe a energia. Como corolario

da falta de transportes e da dispersao, anote-se a sua in-

capacidaue para levar os objetos fabricados ao mercado das

grandes cidades.

Estas tern contactos mais faceis com os produtores estran-

geiros (especialmente o ingles e o franees) ; recebem deles

mercadorias bem acabadas e podem contar com o forneci-

mento regular delas.

Em sintese, a industria portuguesa do seculo XVIII se

caracteriza

:

a) pela pequena oficina e pelo artesanato usando como
energia o animal ou a queda-d'agua;

b) pela dispersao dessa atividade manufatureira em
centros de pequena populagao;

c) pela impossibilidade (dada a faita de comunicagoes

faceis) de levar a produgao aos grandes centros con-

sumidores.

Isso da a Portugal, dessa epoca, dois tipos de zonas eco-

nomicas:

— a das cidades maritimas, como Lisboa e Porto, em
que domina a atividade comercial, onde reside a parte

mais rica da Nagao e onde as ligagoes faceis com
a industria estrangeira criam um grande mercado
importador;

— e a das vilas do interior, onde se localizam pequenas

oficinas e artesaos e que, pelas dificuldades das co-

municacoes, se fazem, simultaneamente, centros de

produgao e de consumo das mercadorias produzidas.

* * *

E esse o Portugal industrial que Sebastiao de Carvalho

encontra e e esse Portugal que ele ha de deixar, porque nao
lhe seria possivel, sem os elementos basicos da industria mo-
derna: a energia a vapor e as maquinas que multiplicam o

trabalho humano, criar um parque industrial.
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Pombal parte do sistema que acha e leva a ele elementos

de reforgo no capitulo da produgao; maiores garantias de

mercado no capitulo do consumo; e especialmente esforga-se

na criagao da industria dos objetos que as cidades importam
e que sao os objetos de luxo.

evidente que o seu fim e impedir o carreamento do ouro

que Lisboa e Porto fazem como centros importadores, ou seja,

atraves de uma industria nacional protegida, estancar a

sangria das importacoes superfluas das financas da Nacao.

Isso explica, entre outras coisas, porque as suas fabricas

se colocam nas vizinhancas das cidades importadoras e porque

ele aproveita, em muito, a atividade do artesanato e da pe-

quena oficina existente nelas.

Voltemos, porem, a afirmagao anterior de que seria im-

possivel a Pombal montar um parque industrial no Portugal

de seu tempo.

Para provar isso basta saber que a industria de tecidos

(que em Portugal era a do linho e a da seda) so consegue

maior volume de produgao quando aparece a maquina de fiar

"Jenny", de James Hargreaves, em 1767.

Tambem essa produgao so pode aperfeigoar-se e fazer-se

mais barata apos a invengao do tear hidraulico de Richard

Arkwright, em 1769, e a melhoria deste pelo tear mecanico

de Cartwright, em 1785. Por fim, so em 1792, com o apare-

cimento do descarogador de algodao de Eli Whitney 6 que a

mecanica permite criar um parque industrial de tecido.

Nessa epoca ja Pombal nao era governo havia 15 anos.

Nao nos esquegamos, porem, de que a maquina de Har-

greaves e o tear mecanico de Cartwright eram movidos a

mao, a tragao animal ou a roda-d'agua, isto e, nao tinham, as-

sociado a eles, uma energia barata.

Foi, assim, preciso surgir a maquina a vapor de James
Watt, em 1782, para se conjugar a exploragao economica de

um mecanismo de grande rendimento de trabalho com a de

uma forga motriz tambem economica.
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Por fim, a eliminagao de grande percentagem de carbono

do ferro fundido (pudlagem) data de 1784 e a melhoria dos

transportes, com o emprego do vapor, so aparece no se-

culo XIX (448)

.

Logo, so depois dessa epoca e que se pode pensar em
realizar a transformagao da riqueza em grandes fabricas.

Ate la ha de dominar o artesanato e, no maximo, a oficina

— cujo numero de operarios 6 sempre muito pequeno.

Afora o sal e o vinho, o grosso dos produtos de exportagao

de Portugal vem do Brasil. £ o acucar, o tabaco, os dia-

mantes, as madeiras, etc., que criam urn comercio de reexpor-

tacao (sobretudo para a Inglaterra) muito ativo e faz de

Lisboa e Porto centros comerciais mais empenhados nas re-

lagoes com os mercados externos que com o interno.

Por outro lado, o mercado interno nao interessa a Lisboa

e ao Porto (alem do sal e do vinho que sao produtos expor-

taveis) (449), pois a sua industria nao tern o desenvolvi-

mento da inglesa ou da francesa, isto e, os objetos que essas

cidades precisam, o produtor provinciano nao pode oferecer

ao mesmo prego e em qualidade equivalente.

Essas razoes fazem de Lisboa e Porto cidades de grande

atividade comercial com o exterior, que vendem e compram
mercadorias; que recebem ouro e o reexportam depois; que
concorrem para o desequilibrio financeiro da Nagao, especial-

mente porque o grosso de suas importagoes e constituido de

artigos de luxo: as sedas, os chapeus, as lougas, os candieiros,

os tapetes, os pentes, etc. (450).

(448) Ver o estudo A Hevolucao Industrial e Social mi Hisforia da CtviU-

za<;&o Ocideutal, de Edward M. Burns, pug. 647.

(449) "Ha absurdo em dlzer-se que Portugal inteiro era abastecido (no
tempo de Pombal) em manufaturas pela Inglaterra, Franga e Holanda". Apenas
"nos grandes centros" (como Lisboa e PSrto) quo faziam "a distribuiqao das
riquezas colonials e que "lmperava" o produto "da industria estrangeira" ; produtos

que "eram pagos com o ouro, agucar, o tabaco, o escravo" (Jorge Macedo —
A SltuacJo KconOmlca no Tempo de Pombal, pags. 241-242).

(450) Jorge Macedo — A SltuaeSo Kconomlen no Tempo de Pombal, pag. 240.
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Ora, o ouro com que se compra esse superfluo 6 recebido

do Brasil e o Brasil o produz em quantidade sempre decres-

cente. Por outro lado, as mercadorias de exportagao, aquelas

que tambem sao produzidas no Brasil e trazem a maior parte

do ouro para o pais — estao em crise de produgao desde 1760.

O problema e, portanto, um so: "combater a saida do

ouro" (450) fazendo "as areas economicas do Porto e Lisboa

(aquelas areas que mais importam) auto-suficientes em ar-

tigos de luxo" (450-A).

Pode-se, entao compreender porque Pombal, nas medidas

de carater fabril que tomou:

a) faz o esforgo nas industrias de objetos de luxo;

b) concentra essas industrias (que cria ou reforga) nas

cidades maritimas (451);

c) e nao pode passar da oficina e do artesanato rea-

grupado em torno dela (452)

.

E o caso tipico da Real Fabrica de Sedas do Rato, em
cujos estatutos se le:

"Todos os teares de seda que se estabelecerem

em Lisboa e seu termo formarao uma corporacao

com a dita fabrica Real, aos ditos artifices que tra-

balharem nas suas proprias casas (e o artesanato)

e que fizerem ver pelas suas obras que sao habeis,

terao cartas de incorporacao e, por virtude delas po-

derao (cada um deles) ter em suas casas desde um
a quatro teares" (453).

Em resumo, Pombal, para enfrentar a crise economica

criada pela baixa produgao brasileira:

— "tentou ampliar, nas zonas citadinas, a sua industria";

— "facilitando a entrada (nelas) da produgao provin-

ciana";

(450-A) Jorge Macedo — A Sltnacao Econoinica no Tempo de Pombal, pag. 210.

(451) "Mais de G0% das olicinas feitas diretamente sob a inspiragao da

Junta do ComGrcio, toram montadas, em Lisboa e Porto" (Jorge Macedo — A
Sinia?ao Econdmica no Tempo de Pombal, pag. 259).

(452) Jorge Macedo — A Siluagilo Economica no Tempo de Pombal, pag. 240.

(453) Jorge Macedo — A Siluacfto Economica no Tempo de Pombal, pags. 213

e 214.
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— e aproveitantio a tecnica tradicional das oficinas es-

palhadas por todo o pais.

Nao e, pois, verdade que Pombal tenha encontrado um
pais vazio de industria, "um deserto" como afirmou um de

seus apologistas. Pombal, no seu fomento, se apoia no

"parque" rudimentar da pequena oficina e do artesanato

(que se desenvolvera nas Provincias do interior) aproveitou a

sua tecnica e apelou para ela na formacao de suas novas

fabricas. Mas ha um outro exagero a corrigir: aquele que

considera as medietas de fomento industrial tomadas por

Pombal no quadro de uma organizacao em grande escala.

Nada disso. Pombal nao passou da pequena oficina. E tao

pequena, nos informa Jorge de Macedo, que no Codice da Co-

legao Pombalina cita-se uma oficina onde trabalham de-

zoito pessoas como "importante e famosa" (454).

Enfim, para enfrentar a crise economica criada pela

baixa da producao brasileira, Pombal "tentou ampliar nas

zonas citadinas a sua industria" e "a facilitar a entrada

(nelas) da producao provinciana" (455).

portanto, o Brasil em crise desde 1760 que esta "na

raiz do fomento industrial pombalino" (455) . Fomento que

foi prejudicial ao Brasil, conforme deixa claro Antonio de

Noronha, governador de Minas, em relatorio datado de 1775

.

Diz ele ali:

"A respeito das fabricas estabelecidas nesta ca-

pitania as quais eu encontrei num aumento consi-

deravel, que se continuassem nele, dentro de muito

pouco tempo, ficariam os habitantes desta capitania

independentes das (fabricas) desse reino" (456).

Outro documento da epoca da-nos tambem a certeza de

que a politica industrial de Pombal excluia o Brasil. ^ o tre-

cho de correspondencia oficial de Martinho de Melo e Castro

(454) Jorge Macedo — obra citada, pag. 227.

(453) Jorge Macedo — A Siluaciio Economica no Tempo de Pombal, pag. 242.

(466) Manoel Bonlim — O nrasil na HIsldria, pag. 438.

21
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— Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Dominios
Ultramarinos — desde 1770:

"Constando a Sua Majestade que nao so em
Minas, mas em outras partes do Brasil se haviam eri-

gido manufaturas e se procuravam estabelecer ou-

tras, houve por bem, Sua Majestade, expedir o Al-

vara" (que as mandava fechar) (457).

O pacto de familia

Desde 1756 a Inglaterra, juntamente com a Prussia, es-

tava em guerra contra a Franca. Portugal ficou neutro.

O seu comercio com a Inglaterra, o uso natural que o ingles

fazia dos portos Portugueses, o nenhum valor militar de Por-

tugal nao aconselhavam o Britanico a dar-lhe situacao dife-

rente. Neutro, ele era melhor aliado.

Mas a Franca nao via com bons olhos o papel de Por-

tugal. Primeiro porque sempre houve, entre Pombal e os

representantes franceses em Lisboa, desacordos continuos:

— Bashi — fez-se amigo de Diogo de Mendonca Furtado,

inimigo de Pombal, e custou em reconhecer o titulo

de Fidelissimo do Rei D. Jose;

— Merle — colocou-se ao lado do Nuncio Apostolico na
questao com Roma.

Por fim, em 1759 — tres anos ap6s o inicio da guerra

entre a Inglaterra e a Franca — um almirante ingles, Bos-

cawen, perseguindo uma esquadra francesa em aguas por-

tuguesas e a destruindo a vista de um forte (Lagos), abre

nova brecha entre a Franca e Portugal.

Que poderia fazer, naquela conjuntura, o Governo Pom-
bal?

Aceitar o fato era solidarizar-se com a Inglaterra e per-

mitir a Franca (atraves de sua aliada a Espanha) agir contra

Portugal. Protestar, exigir maior respeito a sua soberania

de Nagao neutra era cair, sem querer, para o lado oposto a.

Inglaterra.

(457) Manoel Bonflm — O Brssll na Hitttfria, pag. 439.
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Na verdade, nao houve nada disso, pois o governo ingles,

ao mesmo tempo em que aprova a acao militar do seu al-

mirante apresenta a Portugal, atraves de embaixador es-

pecial, todas as satisfacoes.

Essa atitude diplomatica do ingles lisonjeia Carvalho;

da-lhe prestigio; permite-lhe conseguir do britanico maiores

garantias de apoio contra a hipdtese da acao da Franca e da
Espanha contra ele. E mais, essa atitude permite a Carvalho,

nas festas de recepcao ao embaixador ingles, provar a Merle,

o embaixador frances, que Portugal prefere a alianga inglesa.

E prefere por motivos ponderaveis:

— a cobertura do Atlantico depende da esquadra inglesa;

— o comercio, todo ele, depende da Inglaterra;

— a esquadra portuguesa esta reduzida a poucos navios

de guerra imprestaveis que apodrecem no Tejo;

— o exercito, com 44 batalhoes reduzidissimos e com o

soldo atrasado de 18 meses;

— a falta completa de equipamento militar.

Conseqiientemente, seria um suicidio tomar posicao na
luta entre a Inglaterra e a Franca, sobretudo contra a pri-

meira

* * *

Pouco depois, em 1761, a situagao geral da politica eu-

ropeia muda:

— sobe ao poder, na Espanha, Carlos III, principe que
tinha 6dio a Inglaterra e hgagoes farniliares com a casa

reinante em Franca;

— a Franca faz uma tentativa de paz com a Inglaterra,

em que se concede a Espanha algumas vantagens.

Mas como a proposta e repelida — Franca e Espanha, em
tratado secreto (agosto de 1761) tomam nova posicao contra

a Inglaterra.

Em conseqiiencia dela, Portugal — vizinho da Espanha e

pais cujos portos servem a Inglaterra — cai na area estrate-
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gica da Franca, porque, afinal, ele pode servir de base ope-

ratoria contra a Espanha e, dessarte, contra a Franga.

Essa nova posicao foi conhecida em Janeiro de 1762. Era

a publicacao, em gazeta de Paris, da proxima viagem a Lisboa

de um emissario frances, portador de um ultimatum. Ou
Portugal se declara a favor ou contra a Ingiaterra.

Be posse deia, Pombal chama o Ministro ingles, Hay, e

— da-lhe conhecimento da noticia;

— pede reforgos ingleses;

— sugere a nomeagao de Lorde Tyrawley para coman-
dante geral das tropas luso-britanicas;

— mostra o estado precario em que se acha o exercito

portugues, a defesa da fronteira portuguesa, as pragas

fortes colocadas nelas, e a necessidade de defender,

desde logo, Lisboa.

Na realidade, a 16 de margo desse mesmo ano (1762)

O'Dunne, enviado frances, e Torrero, enviado espanhol, con-

vidam Portugal a se aliar a Franga e a Espanha contra a In-

giaterra.

Mas Portugal nao cede. Nao podia ceder. Conserva com
a Ingiaterra uma alianga diplomatica defensiva ha mais de

100 anos; nao tern motive algum para considera-la agora

como inimiga. Alem disso, o seu povo, nesses ultimos anos,

sofreu crises firianceiras e politicas serias:

— a que resultou da molestia do Rei D. Joao V;

— a que foi provocada pelo terremoto de sua capital, em
1755;

— a que provinha da conjuntura brasileira;

— e, por lim, a do atentado ao Rei, em 1758.

Por isso, esta resolvido a ficar neutro, e o mais que pode

fazer e oferecer-se como medianeiro entre os beligerantes.

Os representantes da Franga e da Espanha nao se con-

formam e, em abril (1), fazem ameagas. As tropas espa-

nholas ja reunidas na fronteira, poderao invadir Portugal,
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a fim de impedir aos ingleses o uso de seus portos. Isso em
duas situacoes: como amigas ou como inimigas. Tais sao

os termos da nota de ambas.

Pouco antes, chega a Lisboa Lome Tyrawlay — o general

ingles lembrado por Carvalho, e, depois de varias conferencias

e de obter informagoes seguras do exercito pombalino, conclui

que a situagao e grave:

— a maior parte dos recrutas era constituida de rapa-

zinhos;

— nao havia equipamento de campanha;

— nao havia viaturas;

— nao havia depositos de municoes;

— nao havia carta alguma do futuro teatro de operacoes;

— e os generais Portugueses eram incapazes de qualquer

agao (458).

Com a chegada do Lorde ingles, Portugal se define: fica

neutro. A Espanha e a Franca tambem se definem: de-

claram guerra a ele, retiram de Lisboa os seus representantes

e atravessam a fronteira a 25 de abril.

Todavia, se a tropa invasora tern efetivo pequeno, em
compensagao traz a sua testa um general com um nome
imenso: Niculau de Carvajal y Alencaster Vivero Noronha
Sande de Sande Padilha e Montezuma. Precedendo a in-

vasao, o general espanhol espalha por Portugal uma procla-

magao:

"Entra como Salvador e como tal espera que a

gente portuguesa o receba como amigo e lhe de apoio

ao abastecimento (459).

(458) Para se tor uma idoia deles, basla lev O Alvara <U- 2 de abril de 1762,

feni que se regula o m'nnero de pessoas que um general, em oampanha, pode ter

a sua mesa, se tlxa eonio cardapio consemldo um prato de SOpa, um de cozido.

ouiro de assrtdo, onlfo de guisado e como sobremesa trutas e queijo. K isso

(diz o Alvara) "pelo embarago que causam nos BxSrclpa as muilas bagaeens

daqueles que nelos prelendem viver como em casa propria" (CoIefftO <ln Li-eis-

lacao PortogaAsa publicada por Ant&nio Delfrado da Silva, p&g. S3S).

(ir.O) Iau, Soriano — Hisloria do Heinailo <riCI-Hei I). .I»sc, I Volume, ])a-

gina 483.
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Por sua vez, a 18 de maio de 1762, o Governo portugues

baixa uma proclamagao oposta a do general espanhol

— os espanhois que violaram a soberania de Portugal

sao inimigos declarados,

— por isso, todos se apartem deles

— e igualmente de todos os suditos de Franga e da Es-

panha que nesta data sao expulsos do Reino (460).

Diante da ameaga da guerra, Pombal so tern urn recur-

so: insistir no apelo a Inglaterra, porque e por lealdade a ela

que Portugal se opoe agora a Espanha e a Franga e e, tam-

bem, em conseqiiencia de um interesse dela que Portugal se

ve envoivido no Pacto de Familia.

Nas razoes desse apelo Carvalho enumera:

— o estado precario das forgas militares portuguesas:

"a desorganizagao de um exercito bisonho e indisci-

plinado, a ruina e o desmantelamento das pragas da
fronteira, a falta total de armas e de todos os petre-

chos militares, inclusive polvora de que apenas exis-

tiam poucos barris".

Mas, por precaugao, Pombal nao se limita ao apelo ao

ingles

:

— coloca algumas naus de linha em frente ao palacio

da Ajuda — prontas a transportar, se necessario, o

Governo portugues para uma das possessoes ultra-

marinas,

— manda contratar dois batalhoes de mercenarios sui-

gos, aceita, por indicagao do Governo ingles, para co-

mandar as tropas portuguesas (na campanha que

se vai iniciar) com patente de Marechal, o Conde Gui-

lherme Lippe, principe reinante de Schamburg,

— nomeia comandantes militares para as diferentes pro-

vincias: Algarve (o Marques de Lourigal); Minho

(D. Joao de Lencastre) ; Beira (Jose Felix da Cunha)

;

(460) Luz Soriano — Histdria do Relnado d'El-Rei D. Jos6, I volume, pagi-

na 483.



327

Alentejo (Conde de Unhao) ; Estremadura (Marques

de Tancos),

— cria o regimento de artilharia da corte, tres regimen-

tos de infantaria e mais quatro de Cavalaria.

Ao total, o exercito portugues se elevava assim a 48 mil

homens. E um grande esforgo material e financeiro, e que

obriga a reviver o imposto da decima de bens de ratz e rendas

criado em 1654. Nele sao abrangidos todos: os que tern bens,

rendas, ordenados, maneios e oficios.

Mas ninguem pense que essas medidas foram tomadas
com facilidade. Faltava dinheiro. O Brasil nao fomecia re-

cursos. Os impostos, apesar de majorados, nao permitiam um
orcamento folgado e, por isso, Pombal dira mais tarde quan-

to foi penoso esse ano de 1762

"trabalhei infatigavelmente de dia e de noite em
descobrir os meios, que nao havia, para formar, pa-

gar, vestir e armar o exercito de 40 mil infantes e

de seis mil cavalos que destruiu o inimigo" (461)

.

* * *

Em maio desse mesmo ano de 1762, chegam a Portugal

as primeiras tropas inglesas, que somam a cerca de 8 mil ho-

mens. Tambem ja e tempo, pois a Espanha, na mesma epo-

ca, ocupa uma parte da Provincia de Tras-os-Montes . E ver-

dade que o efetivo invasor e pequeno — 1.800 homens, mas
o suficiente para atravessar a fronteira sem dificuldades e

atingir Miranda. Dai encaminhar-se para NW na diregao de

Braganca, que e tomada, e na direcao SW sobre Torre de

Moncorvo, que tambem cai. Esta assim a Provincia de Tras-

-os-Montes em mao do espanhol. Mas isso nao trouxe conse-

qiiencias graves . O inimigo pouco tempo depois retira-se, dei-

xando apenas uma pequena guarnigao em Chaves.

(461) Citado pelo Visconde de Carnaxide — O Brasil na Administrasao Pom-
balina, p. 172.
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Em julho o Conde de Lippe chega a Portugal. Recebe

homenagens especiais, o tratamento de Alteza, autoridade

sobre todas as tropas estacionadas em Portugal e a faculda-

de de se dirigir diretamente ao rei (462) . Ccmo elementos

de combate conta com cerca de 15 mil homens, inclusive as

tropas inglesas.

* * *

A 23 de julho, enquanto o Conde de Lippe agrupa os

seus parcos meios, os espanhois realizam uma segunda inva-

sao. Agora pela Provincia da Beira Alta (atravessando o

Goa, afluente do Douro) e, sem dar um tiro, chegam a Al-

meida .

Ja nessa epoca (comecos de agosto) Lippe instala o seu

Q.G. em Abrantes, e ai concentra o que resta dos elementos

que cobrem a fronteira. Sao ao todo uns 7 mil homens. Mas,

apesar da pequenez desses recursos, Lippe concebe o piano

ousado de invadir a Espanha e ameagar a linha de comuni-

cagSes dos espanhois.

A tropa executante nao esta, porem, a altura da missao.

Domina nela o recruta e o chefe incapaz. A conseqiiencia fi-

nal e a volta de Almeida as maos do espanhol, a retirada da

gente portuguesa (25 de agosto) para Viseu e, em seguida, a

queda de Salvaterra. Contudo, essa progressao inimiga nao
trouxe, como a primeira, nenhuma conseqiiencia grave.

Em novembro, Lippe muda o seu Q.G. para Porto Ale-

gre e, em seguida, recua para Monforte. Ai as operacoes se

estabilizam. As tropas entram em seus quarteis de inverno

— as espanholas entre Valencia e Alcantara,

— as portuguesas com os seus elementos mais avanga-

dos entre Niza, Povoa, Castelo de Vide e Porto Alegre.

(462) O Conde de Lippe retira-se de Portugal em setembro de 1764. Por

esse motivo o rei D. Jose "o presenteia com o seu retrato cercado de diamantes;

uma placa de diamantes da ordem da Aguia Negra, fivelas de diamantes para

sapato e seis pegas de artilharia de ouro pesando cada uma 30 arrateis" (oficio

do representante frances em Lisboa publicado pelo Visconde de Santarem —
Quadro Elementar, volume 7, p. 152).
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A 3 de novembro (1762) assina-se, em Fontainebleau, os

preliminares de paz entre a Franga e Espanha e a Inglaterra.

Dessa paz, a Inglaterra e a mais beneficiada. Ganha o Ca-

nada, todas as ilhas de S. Lourenco, Nova Escocia, Senegal,

Gibraltar

.

Por sua parte, Portugal nao recebe nada. Perde homens

e dinheiro (463) ;
passa por sustos imensos; ve parte de suas

Provincias de leste transformadas em campo de batalha. E
nada. Como compensacao reforma o seu exercito; da-lhe una

pouco mais de organizagao; consegue, a pretexto da guerre,

onde os chefes falharam lamentavelmente, e onde foi neces-

sario apelar para oficiais ingieses, que atraves de Lippe

se insufle nele nova vida. Aparece o Codigo de Instru-

gao, que melhora o valor tecnico dos quadros e tropa; surge

novo material; aflora a consciencia de que os velhos chefes

nao estavam a altura da fungao; publica-se novo Codigo Dis-

ciplinar (464) . E foi essa ressurreigao as resultantes positi-

vas daqueles poucos meses de luta; o melhor premio dos so-

frimentos e inquietagoes que ela gerou (465) .

Mas nao exageremos as coisas. Durante doze anos de

administragao pombalina o Exercito portugues conserva-se

um instrumento falho de qualquer organizagao. Nem chefes,

nem instrugao, nem material, nem efetivos. Foi durante a

propria guerra, com o adversario pisando terras portuguesas,

que tudo se improvisa. O que o salvou foi o ingles, a chefia

de Lippe e a igual incapacidade do inimigo espanhol. Da
conjungao desses tres fatores resultou a salvagao do governo

(463) A campanha contra a Espanha custara cerca de 20 mil contos. Quan-
tia superior 3 vezes ao orcamento anual de que Carvalho dispunha. (Visconde

de Carnaxide — O Brasil na Administracao Pombalina, p. 189).

(464) Conta-se que um dia — diz Marcus Checke (O Marques de Pomba).

p. 205) — o Conde de Lippe jantava com o Conde dos Arcos. e viu um Capitao

servindo a mesa.

(465) Todavia. 2 anos apos a saida de Lippe ja o representante da Franga
manda dizer ao seu Governo (7 de maio de 1766) que "o exercito portugufis de-

clina terrivelmente desde que o nao comanda o Conde de Lippe (Rocha Martins
— Pombal Pupilo dos Jesuitas, p 76)
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de Pombal. Governo que desde o inicio da guerra ja admi-

tia, como posslvel, a necessidade de abandonar Lisboa, de

fugir, de garantir-se, largando a terra de Portugal a sua

sorte

.

Afinal, esse novo Exercito, que Lippe cria, desaparece

em 1768. O que sobra e aquele mesmo organisrno falho de

ordem, de valor tecnico, de capacidade combativa. Depois,

so em 1775 e que Pombal volta as vistas para a sua forca

militar. Volta, em face das necessidades prementes criadas

pela nova guerra que a Espanha Ihe abriu no sul do Brasil

.

Mas, mesmc assim, de forma incompleta, pois a tropa

continuava sem eficiencia alguma. Na Bahia, em 1774, nas

vesperas da guerra com a Espanha, o Governador informava

a corte de que os Capitaes Comandantes dos fortes da cida-

de eram decrepitos. Noutra correspondencia oficial se sabe

que, anos antes, "os oficiais sao paisanos, inuteis, despacha-

dos por dinheiro ou empenhos" (466)

.

Contudo, havia para esse abandono uma explicagao: o

Brasil em crise desde 1760 nao lhe fornecia recursos em di-

nheiro para a sua acao construtiva, nem ele queria substituir

o programa de reformas materiais por um de restrigao dos

gastos

.

O exercito que e criado em 1762 e se mantem ate 1766

custava cerca de cinco milhoes de cruzados, ou seja o tergo

do orgamento portugues (467) . Alem disso, fora criado e

mantido (com cerca de trinta e um mil homens) para en-

frentar a Espanha. A Espanha do Pacto de Familia e a que

permitiu o Tratado de Paris. Mas em 1766, a revolta dos

Sombreros contra um ato de Carlos III (468) ; o fato de Por-

tugal haver se solidarizado com o rei de Espanha; e ainda a

versao que se espalhou em Madri, de que os jesuitas instiga-

(466) Em 1754, no Pari, o Governador reforma tres capitSes, por decrepitos:

um tern a idade de 73 anos, outro de 80 e o ultimo de 85. J. Lucio de Azevedo
— Novas Epanaforas, p. 21).

(467) Visoonde de Carnaxide — O Brasil na Adminlstracao Pombal ina, pa-

gina 184.

(468) Consistia na proibicao de o espanhol usar capa e chapeu de abas

largas.
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ram o motim popular, tudo isso acabou com a guerra fria

entre as duas Nacoes. E Pombal pode, sem receio, terminer

com o exeicito que Lippe forjara.

Pobre Papa

A luta contra os jesuitas ainda nao parou. Carvalho ja

expulsou os inacianos dos dominios de Portugal (1759); ja

esta, por causa deles, de relacoes rotas com Roma (1760) ;
ja

conseguiu matar Malagrida, apos transformar a Inquisicao

em Tribunal Civil (1761) . Agora tern que enfrentar, outra

vez, o Papado na pessoa daquele atrevido Clemente XIII, que

o surpreende em 1765 com o breve Apostolicum Pascendi, em
defesa dos jesuitas.

Mas isso nao e admissivel. Como pode um Papa duvidar

da palavra e da campanha que Carvalho lhes move ?

E como pode ele aceitar que esse Papa levante a voz em
defesa de seus execrandos inimigos ?

Foi o breve dirigido a Portugal ?

Nao, porque Roma e Lisboa estavam de relagoes corta-

das. Mas foi dirigido ao mundo catolico e, por isso, fatal-

mente, a gente portuguesa haveria de tomar conhecirnento

dele.

Em conseqiiencia, Carvalho vai agir. Baixa a lei de 6 de

maio de 1765, em que o rei (e sempre quern assina por Car-

valho) declara que o Procurador da Coroa representou a ele

contra a introduoao em Portugal, de forma clandestina, do

Breve Papal.

Esse Breve

— "que atenta contra um dos mais impreteriveis direi-

tos da soberania da Coroa"

— e igualmente contra "o louvavel e universal costume
de quase todas as monarquias e especialmente contra

os costumes destes reinos",
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— "que nele havia estabelecido que as Bulas, Breves e

Reescritos emanados da Curia Romana se nao publi-

qaem nem tivessem execucao alguma" "antes do

Real Beneplacito" de Sua Majestade.

Em seguida, a lei declara o Breve

"ob-repticio, nulo, de nenhum efeito nos dominios

Portugueses".

Tambem se alguem cair na asneira de "observar o seu

conteudo" sofrera "confiscacao de todos os bens, e de todas

as demais penas estabelecidas na legislagao" e as penas pre-

vistas "nos crimes de conspiracao e perturbacao do sossego

publico".

Mas a raiva de Carvalho nao fica no Breve. Vai alem.

Atinge com as mesmas penas "todas e quaisquer pessoas em
cujas maos chegarem quaisquer Bulas, Breves, Decretos,

Mandatos, Sentencas ou quaisquer outros escritos emanados
da Curia Romana" (469)

.

Como vemos, o poder de Roma ja havia desaparecido, ja

nao conseguia amedrontar um pequenino pais como o Por-

tugal de D. Jose, minado por crise financeira terrivel, e, ape-

sar de catolico, aliado a Inglaterra.

Esse estado de fraqueza se torna mais evidente dois anos

depois, em 1767, quando o mesmo Papa Clemente XIII busca

restabelecer as relagoes entre a Se e Lisboa, e sem nenhum
escrupulo, como homem e como chefe, escreve a D. Jose e

a Carvalho duas cartas humildes. Cartas de quern solicita

merce, de quern pede perdao.

Naturalmente as cartas foram respondidas, e nas respos-

tas, mais uma vez, destaca-se a ja gasta, a ja enfadonha dia-

tribe contra os jesuitas. Acompanhando-as, o Papa recebe

uma Andlise dos absurdos que se content no Breve que em
nome do Papa se expediu na data de 31 de agosto de 1767,

pela Dataria do Geral dos Jesuitas (470)

.

(469) Colecao da Legislagao Portuguesa, organizada por Delgado da Silva.

(470) Souto Maior — O Marques de Pombal, p. 40G.



Por ai se ve que o desrespeito ao Papa continuava, pois,

clesde logo, a Andiise admitia que Clemente XIII assinara o

Breve em cruz. Assinara-o sem conhecer o seu conteudo.

Pouco depois era publicada em Lisboa a Deduqao Crono-

logica e, a seguir, Carvalho evolui em seu odio: monta uma
guerra contra o Papado e busca interessar nela a Franca e

a Espanha.

Abaoco o8 sombreros

No ano seguinte a publicacao do Breve Apostolicum

Pascendi, 1766, ano em que as relacoes entre Portugal e Es-

panha ainaa se mantinham tensas, uma revolucao em Ma-

dri teve a virtude de aproximar as duas Cortes. A razao e

simples. Nela aparece o jesuita, o adversario de Pombal,

aqueie espectro que o faz amigo de todos os que o combatem,

chame-se a Espanha de Carlos III ou os aventureiros que o

exploram escrevendo mofinas contra os inacianos.

O fato reduziu-se a pouco. Carlos III, mal aconselhado

por um de seus Ministros, o Marques de Squilace, "proibe o

uso de capas e de chapeus (sombreros) desabados". Proibe

assim um uso tradicional a gente espanhola; toca, corn a sua

ordem, um ponto sensivel ao pundonor deia. Irrita-a por isso

e provoca uma insurreicao . Dir-se-a que nao existe motivo

para tanto — mas a verdade e que o rei, amedrontado, foge

de Madri.

Nessa emergencia alguem sugere que se apele para os je-

suitas; que se peca a eles que procurem, com o seu prestigio

junto as massas, acalmar os revoltados. A solicitacao e aten-

dida; os jesuitas saem a rua e, de crucifixo erguido, conse-

guem, apos algum tempo, terminar com o motirn. Contudo,

essa agao benemerita os desserviu. Foram eles os que termi-

naram com a revolta, porque foram eles que a incentivaram

.

Tal era a versao que os inimigos dos inacianos espalham em
Madri, que Fombal faz sua e que acaba convencendo a Carlos

III como uma verdade.

Criou-se, assim, de repente, para Pombal, uma grande
oportunidade : a revolta dos sombreros foi animada pelos
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seus inimigos. Em conseqiiencia ele pode, sem repugnancia

colocar-se ao lado de Carlos III e de todas as vitimas dessa

revolta; e, sem escandalo, esquecer, a partir dai, todas as suas

queixas contra a Espanha; abandonar as medidas que toma-

ra para conservar forte de 30 mil homens o Exercito criado

por Lippe (471); apresentar pessoalmente ao embaixador es-

panhol em Lisboa a solidariedade do Governo portugues a

Carlos III.

Havendo o jesuita (na versao caluniosa que corria em
Madri) atacado Carlos III — Pombal olvida a guerra de 1762;

as lutas de 1763 provocadas no Sul do Brasil pela agao de

Cevallos; a sua guerra fria contra a Espanha e o seu odio

antigo contra ela.

Agora se alia gostosamente ao seu velho adversario na
luta contra o jesuita. E com o auxilio dele e da Franga
procura forjar um bloco de nagoes catolicas que possa exigir

do Papa a abolicao da Companhia de Jesus.

Delenda Cartago

O ano de 1767 (o 17° do Governo Pombalino) ainda en-

contra Carvalho preocupado com o jesuita. fiste foi expulso

de Portugal em 1759 e da Franca em 1764, mas esta na Es-

panha, esta na Italia, esta nos paises catolicos alemaes.

Pode, de la, perturbar-lhe o governo, ameaga-lo, faze-lo sofrer.

£ imperioso, portanto, acabar com ele; obrigar o Papado a

disolver a Companhia de Jesus; retirar da sua frente aquelas

batinas pretas que envolvem a sua vida de tantas inquie-

tagoes e a fazem tao inocua.

E Carvalho pensa sinceramente em guerrear o Papado;

ameaga-lo diretamente e leva-lo, sob a pressao desta intimi-

dagao, a dissolver a Companhia de Jesus.

(471) A 7 de maio de 1766 — o que quer dizer menos de 2 meses ap6s a re-

volta dos Sombreros (que e de margo) — Saint Priest informava a seu governo

"que o Exercito Portugues declina para a decadencia, porque, embora pago, co-

mega a faltar-lhe fardamentos e recrutas": Vlsconde de Santarem — Quadro Ele-

m en tar, volume VII, p. 230.
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O caminho e tortuoso. Passa pela Espanha e pela Franga,

nagoes que ha pouco tempo (quatro anos antes) estiveram

em guerra contra ele; que invadiram Portugal; que lhe

deram preocupacoes; que lhe obrigaram humildemente a

apelar para o ingles. Nao importa. Os fins justificam os

meios, embora esses meios impliquem em grandes despesas

ou possiveis compensagoes diplomaticas com aqueles paises.

Comega, entao, nova atividade diplomatica. Agao junto

a corte francesa. Agao junto a corte espanhola. Para esta se

instrui o embaixador em Madri no sentido de que, "para o

esperado caso de Suas Majestades Catolica, e Cristianissima

se decidirem sobre o ponto de se reduzir a Curia Romana pela

via da forga e da razao deve V. Exa. significar, a esse Minis-

terio, que Sua Majestade (o Rei de Portugal) nao tern a menor
duvida em concorrer para a ocupagao de temporalidades do

Estado Eclesiastico", podendo caber a Portugal "o pagamenta
das tropas e das munigoes" do contingente que se empregar

contra o Papado.

E Carvalho reafirma ao seu Embaixador "que a tal

ocupagao e necessaria pois se tern visto que Roma nao fara

mais que acumular insultos a insultos e indecencias a in-

decencias", ou seja, que essa Roma so dissolvera a Companhia
de Jesus quando "os tres Augustissimos Monarcas" fizerem

a ela intimagoes "ao som das trombetas dos seus exercitos

postos em efetiva marcha para aquela cidade" (472).

Para a Franga se faz em junho de 1767 pedido seme-

lhante. Esse pedido (que segundo M. Simonin encarregado

dos negocios da Franga em Portugal e exposto diretamente

por Carvalho) consiste no seguinte:

— Primeiro: que a Franga, Espanha e Portugal se jun-

tem e, em comum, exijam do Papa a total extingao

da Companhia de Jesus;

— Segundo: que o Papa substitua por outro Ministro o

Cardeal Torrigiani — cuja politica e favoravel aos

jesuitas;

(472) Citado por Visconde de Carnaxide — O Brasll na Admlnletraqao Pom-
ballna, uag. 37.
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— Terceiro: que na hipotese de falhar essas justas recla-

magoes, devem as tres potencias se unir em conselho

e mandar a Santa Se uma embaixada solene";

— pois (diz Carvalho no pedido que faz a Franga, atraves

do representante dela em Lisboa) "a eleigao do Papa
e nula visto ser ele imbecil" (473)

.

* * *

Simultanearnente aos pedidos feitos a Franga e a Espanha
para obrigar o Papa a extinguir a Companhia de Jesus. Car-

>/alho manda publicar a Dedugao Cronologica. Por ela tudo

o que de funesto aconteceu a Portugal se deve ao jesuita.

Assim

— "a decadencia das coisas publicas no reinado de Dom
Joao III de quern foram confessores privados";

— "a infeliz e louca aventura de D. Sebastiao de quern

foram os mestres";

— "a politica imbecil e tortuosa do Cardeal D. Henrique

de quern foram os diretores";

— "a passagem de Portugal para o dominio da Espa-

nha, etc.".

A obra toda e um acervo de acusacoes, de diatribes, de

injurias contra os jesuitas. Mas, paralelamente e obra de

erudigao que se espalha por tres grosses volumes: um de

566 paginas, outro de 346 e o ultimo de 312. Nao e de es-

tranhar, assim, o seu exito na epoca ern que saiu.

Quem a escreveu?

Para o mundo, apenas Jose de Seabra da Silva — mas
na realidade, animado por Sebastiao de Carvalho.

Isso se descobre numa correspondencia em que M. Si-

monin, encarregado dos Negocios da Franga, informa o seu

Governo de que Carvalho lhe dissera:

"Que ia despachar um correio especial para levar

a D. Vicente de Sousa Coutinho (Ministro portugues

em Paris) a Dedugao Cronologica, a obra que punha

(473) VIsconde de Sanlarem — Quadro Elemental-, Volume VII, pag. 277.
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em evidencia (diz Carvalho ao frances) o extremo

perigo em que estavam os soberanos se demorassem
em unir-se contra os jesuitas" (474).

Tambem se descobre o enorme interesse de Pombal na
Dedugdo Cronologica de Jose de Seabra da Silva pela carta

que (ainda Conde de Oeiras) escreve a 28 de janeiro de 1768

ao Conde de Azambuja, Vice-Rei do Brasil. Nessa carta dizia

Pombal "em carta de 11 de setembro do ano passado avisei a

V. Exa. que Sua Majestade se achava unida a Franca e a
Espanha para, em causa comum, obrigarem a Corte de Roma,
a total extincao dos jesuitas" e acrescenta:

— "que o Rei de Franca e o da Espanha tern o maior

interesse em serem aniquilados aqueles crueis mons-
tros";

— "e que a Corte de Madri "dentro do assunto da dita

uniao" propos a Portugal "um projeto particular e

secretissimo" para "ajustar tddas as duvidas que sub-

sistem sobre os limites do Brasil e da America Espa-

nhola" (475).

Ao terminar, Pombal informa ao Conde de Azambuja que,

pelo mesmo correio envia, para se espalhar no Brasil, grande

numero de exemplares da Dedugdo Cronologica.

£ evidente, portanto, o interesse dele na difusao do livro;

na divulgagao daquelas historias que Seabra da Silva reuniu

contra os jesuitas; e em justificar, ainda uma vez, atraves

de tal publicagao, as medidas tomadas contra os inacianos.

* * *

Pouco tempo apos essas tres medidas contrarias aos je-

suitas,

— pedido para que a Franca e a Espanha se aliem a Por-

tugal contra os jesuitas
;

(474) Oficio de M. Simonln, de 1 de agdsto de 1767, publicado por Santarem
em Qnadro Elemental-, Volume VII, pag. 281.

(475) Revlsta do I.H.G.B., Tomo 83, Parte 1, pag. 278.
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— publicacao da Dedugdo Cronoldgica;

— e a divulgagao dela em Franca e no Brasil,

Carvalho tern uma noticia agradavel: o Duque de Parma,
em documento publico, se insurge contra a autoridade papal.

Proibe a seiis suditos qualquer recurso a Roma. Junta-se

aqueles que afirmam o poder temporal.

Mas, nao fica ai a boa nova, porque, afinal, o Papa Cle-

mente XIII — o amigo incondicional dos jesuitas — se obriga

a tomar posicao; a condenar, em Breve violento, a ousadia

do Duque; a ameacar com a excomunhao aqueles que deem
cumprimento as ordens que ele baixou; a provocar a Franca

e a Espanha, ambas sob a familia Bourbon.

Na verdade esses Bourbons, apesar dos titulos de Cris-

tianissimo e de Catolico, preferem o sangue familiar; soli-

darizam-se com o Duque e exigem de Clemente XIII, num
gesto ousado de afirmagao politica, a anulacao do Breve pu-

nitive

Ah! Como isso servia aos objetivos de Carvalho! Como
isso aproximava dele aqueles dois fortes parceiros (a Franca

e a Espanha) de quern tanto precisava na campanha contra

Roma! Naquela campanha que ja vinha tecendo por via

diplomatica e que visava a obrigar Clemente XIII a extinguir

a Companhia de Jesus!

Por todas essas razoes, Carvalho nao perde tempo: entra

na questao e manifesta, por lei de 30 de abril de 1768, toda

a sua indignacao pelo Breve em que Clemente XIII exco-

mungou o Duque de Parma. Contudo, para se cobrir; para

nao o julgarem suspeito, faz publico que os conselheiros de

Estado sugeriram ao Monarca:

"Que se abolissem a repelissem do reino de Por-

tugal" todos os exemplares do Breve, a fim de que
nao permanecesse no pais "a mem6ria de uma ten-

tativa tao quimerica, va e alheia ao paternal espi-

rito do Santissimo Padre Clemente XIII."

E depois de considerar o Breve "ob-repticio, sedicioso, do-

loso, perturbador da paz e sossego publico, ofensivo a liber-

dade e independencia do Real Trono e, como tal, nulo e in-
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compativel com o apostolico espirito do Santissimo Padre

Clemente XIII e diametralmente oposto as suas paternais e

pias intencoes e sua santissima vontade" (476) a Lei de

Pombal pune com penas terriveis os que o lerem, distribuirem.

ou conservarem.

Anote-se o torn hipocrita dessa lei. Primeiro, condena o

Breve. Depois, retira dele o Papa Clemente XIII, isto e, o

considera sem responsabilidade na feitura desse Breve.

Assim, nao ha como escapar. O Papa e um inconsciente,

urn instrumental passivo dos jesuitas, um irresponsavel chefe

da cristandade.

Estavam as coisas nesse pe quando Carvalho tern duas

outras noticias:

— a Franga vai exigir de Roma urna reparagao publica

pelo insulto feito a todos os Principes Soberanos na
pessoa do Duque de Parma (comunicagao pessoal feita

pelo Encarregado dos Neg6cios de Franga);

— a Espanha fara coisa semelhante (comunicagao feita

pelo Embaixador espanhol em Lisboa).

Todavia, Carvalho (informa M. Simonin o Encarregado

dos Negocios franceses) "disse que aquilo nao era bastante.

que as duas Nagoes deveriam mandar Embaixadores Extraor-

dinarios a Roma para exigir a aboligao dos jesuitas, que Por-

tugal, embora desavindo com Roma, tambem mandaria em-
baixador com o mesmo objeto".

Por fim, disse Carvalho a Simonin "que tais embaixadores

deviam ser apoiados pela presenga de um corpo de tropas

prontas a invadir os Estados Pontificios, no caso de uma ne-

gativa" (477).

E, de fato, Carvalho toma duas medidas referentes a

conversa com o Encarregado dos Neg6cios da Franga. A pri-

(476) Cole(So da Leglslacao rorloguesa. PubHcada por Delgado da Silva.

(477) Visconde de Santarem — Qnadro Kleinenlar, Volume VII, pag. 308. Oi'icio

M. Simonin ao Duque de Choiseul, de 19-111-1768.
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meira, designando, por carta-patente de 20 de margo de 1768

(dia seguinte a sua entrevista com o franees), D. Vicente

de Sousa Coutinho Plenipotenciario Especial junto a Cdrte

de Franga para:

"Tratar, convir e ajustar com os Ministros de

S.M. Cristiamssima tudo o que dissesse respeito as

estipulacoes de um Tratado para a ocupagao dos

Estados Temporais Pontificios" (478).

A segunda medida (que resultou da citada entrevista com
M . Simonin) consistiu no envio a Italia do indefectivel Fran-

cisco de Almada e Mendonga, seu parente e o homem do rom-
pimento com a Curia Romana.

Almada devia aguardar, em Florenga, a chegada dos re-

presentantes de Espanha e Franga e agir em comunhao com
eles.

* * *

Que se passou depois de tudo isso?

A Franga nao 6 atendida. O Breve contra o Duque de

Parma nao e revogado. A questao cai em ponto morto.

Como solugao substitutiva a Franga apodera-se de Avi-

nhao, de Benevente e de Ponto Corvo — territorios do Es-

tado Papal e apresenta, ao Papa, nova exigencia: a aboligao

da Companhia de Jesus. Era a tese de Carvalho. Era o seu

leit-motiv.

Mas o Papa Clemente XIII falece pouco depois (2 de Ja-

neiro de 1769) e a questao fica naturalmente adiada.

* * *

O novo Papa eleito — Cardeal Ganganelli (religioso fran-

ciscano) recebe a tiara em maio desse mesmo ano. Recebe

para sofrer; para enfrentar, desde logo, uma tremenda ba-

(478) Colegao da Leglsla^o PorlngujSsa, organlzada por Delgado da SUva.
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talha diplomatica com a Franga e com a Espanha que in-

sistent na tese da extingao; e paralelamente para se haver

com Almada — agente credenciado do Rei de Portugal.

Mas a verdade e que Ganganelli consegue, durante quatro

anos, manter o statu quo; nao ceder ao pedido daqueles dois

paises; esgueirar-se em propostas diferentes e at6, ap6s cartas

ao Rei D. Jose e a Pombal, restabelecer as relacoes diplo-

maticas com Portugal. Isso se deu em junho de 1770 (479).

A partir dai ate julho de 1773, data em que Ganganelli ex-

tingue a Companhia de Jesus, a luta foi terrivel.

Almada, outra vez Ministro em Roma, volta a insistir;

faz-se impertinente; nao da folgas ao pobre Papa.

Extinga Sua Santidade a Companhia de Jesus. Dissolva

a organizagao desses criminosos — que s6 isso acalmara o

coracao do dono de Portugal e podera permitir-lhe maior

atengao aos negocios do Estado.

E Almada, talvez preocupado em mostrar servicos, con-

fessa, sinceramente, quanto sua agao foi pertinaz:

"Eu insisti continuadamente ate me render

odioso sobre o negocio", "e quando o Papa se in-

quietava comigo" eu "lhe pedia perdao dizendo-lhe

que o meu nascimento e o meu carater me obri-

gavam a tal excesso" (480).

Como vimos, a luta de Pombal contra os jesuftas vinha

de longe e a luta contra o Papado, por causa desses jesuitas,

o levara ate ao rompimento de relacoes diplomaticas . Vimos

tambem que fora Pombal que encarecera a Franga e a Espa-

nha a necessidade de se pressionar Roma (chegando ate a

guerra contra ela) para obter a extingao da Companhia de

Jesus

.

Apesar dessas credenciais de prioridade, Pombal nao e

notificado da agao da Franga e da Espanha sobre Roma . Elas

agem sozinhas, e mesmo isoladas, como que querendo impe-

dir que Portugal, com Carvalho a testa, aflore no exito final.

(479) Nessa ocasiao, o Papa oferece a Pombal o seu retrato e taz Cardeal
o seu irmao Paulo de Carvalho.

(480) Cltado por Sotto Maior — O Marqnes de Pombal, p&g. 440.
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O fato e que a gota-d'agua e colocada no copo cheio, por

Grimaldi, primeiro-Ministro em Madri, e por Monino, repre-

sentante espanhol em Roma.

Foram eles que arrancaram ao pobre Ganganelli a assi-

natura do Breve de extingao. Arrancaram pela persistencia,

pela ousadia e pela acao corruptora sobre os elementos mais

chegados ao Papa.

Sao assim os herois do dia, os homens da vit6ria, aqueles

que se tornam visiveis nela.

Por esses aspectos, o ato de Ganganelli, embora deseja-

do, e humilhante para Pombal . Esse ato devia ser o epilogo

da sua batalha; o coroamento justo de sua antiga e pertinaz

acao contra os jesuitas. E nao como foi: a vitoria de urn

arrivista que combate os inacianos nos seus ultimos momen-
tos. E age so, e coloca Portugal a margem dos acontecimen-

tos, e, explorando os abalos que ele, Pombal, ja havia criado

a Santa Se, consegue arrancar do Papa a decisao ultima.

Ah ! isso e terrivel . Afinal, a luta contra os jesuitas foi

iniciada por ele, mantida durante largos anos por ele, e sus-

tentada por ele com dinheiro e presentes; com preocupacoes

e trabalhos; com persistencia e agao diplomatica. Depois de

tudo isso, um intruso atravessa o seu caminho e colhe o fruto

sazonado que por direito lhe pertencia

!

Como isso e detestavel ! Como isso o humilha diante do

espanhol ! E como isso vai transtorna-lo novamente !

Acabaram-se os jesuitas com o Breve de Ganganelli.

E ele pensava, naturalmente, poder voltar-se para as coi-

sas publicas de seu pais. Mas e impossivel. La esta esse Mi-

nistro espanhol, esse pulha que ja o havia ludibriado nas

emendas que fez ao Tratado de Paris, e que agora volta a lu-

dibria-lo nas medidas que tomou, atraves de seu representan-

te em Roma, para arrancar do velho Ganganelli o Breve da

extingao ! Aquele Breve que foi o seu sonho ! a razao das

propostas que fez a Espanha e a Franga para a montagem
de uma guerra contra Roma; e a razao tambem, de ter Sle

aceitado, como medida preparatoria, o restabelecimento das

relagoes entre Portugal e a Santa Se.
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Por isso, Carvalho sai do 6dio aos jesuitas para o 6dio

ao Ministro Espanhol. E, na atengao desse 6dio, tenta pre-

parar outra guerra: a guerra contra a Espanha, a guerra

contra essa tradicional inimiga de Portugal, que ele sempre

odiou, mas que agora odeia mais ainda, na pessoa de Gri-

maldi.

O gesto de Ganganelli tornou desnecessaria a guerra con-

tra o Papado. Mas a verdade e que Carvalho pensou nela, a
montou, a desejou como recurso de seu rancor. Era o seu

Delenda Cartago, a sua preocupacao dominante, a atitude

permanente de seu coracao.

O Marques de Pombcd

Finalmente, as relacoes com Roma foram reatadas e o

Rei, tranqiiilo pelo exito final de tao longa batalha, da a Car-

valho o titulo de Marques de Pombal.

Com esse titulo ele penetra na historia. O titulo que re-

sume toda a sua atividade como homem publico: extinguir

a Companhia de Jesus.

Agora e possivel perguntar: que modificagoes de estru-

tura recebeu a sociedade portuguesa do Governo Pombalino

durante os 19 anos de campanha antijesuitica ? E que mo-
dificagoes institucionais teve ela nesse longo tempo ?

A resposta e uma so: nenhuma. Ela continuou a ser o

que era dantes: pobre, ignorante, explorada pelo nobre e pelo

padre; submersa a uma ditadura cruel e atraves da Inquisi-

gao, que Carvalho fez instituto do Estado, e da Mesa Censo-

ria, que criou — fechada completamente aos conceitos de

dignidade e de liberdade que o seculo XVIII derramava pelo

resto da Europa.

Senhor da vitoria, Carvalho nao compreendeu o que de

emocional havia nela; que ele era apenas um simbolo e que
— gastadas as razoes do contentamento das consciencias li-

vres da Europa, dos reis absolutos, das ordens religiosas, de
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taria ao seu lugar proprio:

— os enciclopedistas continuariam a destruir os reis

absolutos, os privilegios da nobreza, a acao opressora

da Igreja,

— os reis e a nobreza continuariam a se defender contra

conceitos de liberdade de opiniao que afloriam no
mundo liberal europeu,

— a Igreja Catolica continuaria a se unir aos reis e a

se apoiar nos nobres, na luta pela sua sobrevivencia.

Assim, a se separarem como forgas antagonicas, em cam-
pos bem definidos; em atitudes diversas daquela anterior em
que todos se solidarizaram contra o jesuita, e, em cujo ins-

tante, ele Carvalho, foi o ponto mais saliente dessa conver-

gencia de interesses. Por isso, naquele momento de gl6ria

maxima, o que aflora em Carvalho e o homem que se super-

-estima, que exagera o valor de sua pessoa politica, e ere, in-

genuamente, que os aplausos que ouve e as merces que re-

cebe pertencem a ele como individuo e nao ao simbolo que

definiu uma ideia.

E resolve, na euforia desse orgulho politico, e na atengao

ao 6dio que agora tinha a Grimaldi, dar solugao, pelas armas,

ao problema dos limites geograficos entre o Brasil e as colo-

nias espanholas.

Tinha meios para isso ?

Possuia, por acaso, forgas militares (marinha e exercito)

aptos a apoiar semelhante agao diplomatica ?

Dispunha de recursos monetarios para cobrir as enormes
despesas que a execugao do piano exigiria ?

Nada disso. O Exercito depois de Lippe havia melhorado

como disciplina, mas continuava pequenissimo, mal pago

(481) e sem chefes capazes. A marinha, reduzida a poucos

navios que (na expressao do Ministro Frances em Lisboa)

apodreciam no porto. Por fim, as suas finangas beiravam a

(481) "Durante a invasao espanhola de 1762, lnforma o Vlsconde de Carna-
xide, houve urn colapso no pagamento das tropas que estavam em campanha. O
Conde de Lippe escreveu ao ditador a pedlr providencias" (obra citada, p. 127).



indigencia. Tudo em atraso. Os funcionarios recebendo sem
regularidade . O ouro do Brasil cada vez menor, e o comercio

exterior declinando dia a dia,

Nada aconselhava, dessarte, a guerra contra a Espanha,

porque nada do que seria necessario a ela existia ao pe da

obra.

Mas Carvalho se imbebe da ideia e, no delirio de reali-

za-la, apela fervorosamente para a Inglaterra. £ de la que

hao de vir os recursos: o dinheiro, os meios belicos, a arma-

da, o prestigio internacional . Tudo, enfim, que ameace a Es-

panha e a obrigue a fixar com Portugal os lindes das frontei-

ras das possessors sul-americanas

.

Mas Carvalho nao conhece a Inglaterra; nao interpreta

bem a sua politica; nao descobre que essa nacao e logica e

objetiva e que por essa razao:

— na alianca, ja secular com Portugal, o que existe sao

interesses comerciais que vem de tres Tratados — es-

pecialmente do de Methuen, que faz a Inglaterra re-

ceber o ouro do Brasil, navegar a vontade nas suas

costas, usar da Colonia do Sacramento como entre-

posto de contrabando,

— o auxilio material de dinheiro e tropa fornecido a Por-

tugal em 1762 estava no quadro de seu interesse na
luta contra a Espanha e a Franca no Pacto de Fa-

milia,

— no Tratado de Fontainebleau, que restabelece a paz

entre as tres nacoes, so ela, Inglaterra, tira vanta-

gens, apesar da atitude sincera de Portugal.

Carvalho nao considerou nada disso, nem levou em conta

que aquela Nacao estava empenhada na luta contra os seus

colonos da America e avangou demais nas exigencias junto

a Madri. Fez-se impertinente; tornou-se atrevido, e quando
a dignidade nacional ja nao podia recuar sem desdouro, a

Inglaterra nega qualquer auxilio.

A decepcao juntou-se a vergonha de retroceder, de humi-

lhar-se, diante da Espanha . Dai uma avalancha de Notas Di-

plomaticas em direcao a Inglaterra, em apelos a sua ajuda
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e em lembrancas a velha amizade entre os dois paises . Apelos

que, diz Carnaxide, foram "resmas e resmas de papel, diizias

e diizias de persuasivas notas diplomaticas" . E nada. Tudo
em vao. Ridiculo e raiva. Ridiculo e medo de contra-ofensi-

va espanhola. Ridiculo e temor de cair do pedestal de gl6ria

que a luta contra o jesuita o colocara.

Faltavam tres anos para acabar o seu governo e esse ma-
logro diplomatico quase o leva ao desastre politico.

As ras pedem um rei

Em abril de 1768 (ap6s 18 anos de governo) Carvalho

cria o Tribunal da Real Mesa Censoria. O fim 6 duplo:

— retirar a Igreja Cat61ica o direito de inquirir sobre a

conduta religiosa do cidadao

— e transferir, esse odioso direito, ao Estado.

A partir dai nenhum livro pode entrar no Reino, ser lido

ou vendido, sem o consentimento da Mesa Censoria. E para

que se comece a vida intelectual nova, Carvalho inicia o ex-

purgo dos que existem

— mandando enviar a Mesa a reiagao exata de todos os

livros particulares, os de Conventos, os de Associa-

goes, os do proprio Estado.

Naturalmente isso obriga a muito trabaiho de escrita; ao

consumo de muito papel e tinta; a humilhacao de revelar o

acervo existente em cada biblioteca particular.

Mas a verdade e que sem isso a Mesa Censoria nao pode

atingir aos seus fins, que sao, evidentemente, retirar de Por-

tugal todo livro ou todo escrito onde a doutrina jesuitica

(aquela horrorosa doutrina que negava a origem divina dos

reis, e afirmava que o poder politico pertencia ao povo) ou a

dos enciclopedistas (inspirados na afirmacao da dignidade

da pessoa humana) pudesse criar uma consciencia de duvida

ou de cntica ao sistema absolutista.

Com tal objetivo Carvalho, em Alvara de 23 de agosto de

1770, manda

— entregar a Mesa Cens6ria todos os livros constantes

de uma reiagao anexa. Sao ao todo 120 obras que
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contem "doutrina fmpia, falsa, temeraria, blasfema,

heretica, cismatica, sediciosa, ofensiva a paz e sosse-

go publico", e "atacam os principios mais sagrados

da religiao e invadem os mais solidos fundamentos

do trono". Sendo esses livros "abominaveis produgoes

da incredulidade e da libertinagem de homens tao te-

merarios e soberbos que se denominam (a si proprios)

espiritos fortes e se atribuem o especioso titulo de fi-

losofos".

Entre os 120 livros proibidos por Carvalho esta toda a

obra de Thomaz Hobbes, de Jean Jacques Rousseau, de Spi-

noza, e de Voltaire.

Mas Carvalho, nesse alvara, nao se limita a recolher li-

vros impios. Faz mais. Relaciona a Analyse de Bayle e mais

cinco outros que pela "impiedade, depravacao e escandalo

que causam" devem ser queimados na Praga do Comercio

pelo Executor da Alta Justiga" (482)

.

Por fim, em ato singular manda destruir pelo fogo todos

os livros escritos pelos jesuitas (483), entre eles a Carta Apo-
logetica do padre Antonio Vieira.

Agora o campo esta livre das hervas daninhas e Carva-

lho pode semear, entao, a semente do Bern. Daquele Bern

que para ele era o poder absoluto do rei, a sua vontade oni-

potente, o seu criterio como unico argumento; a sua voz que

deve ser sempre escutada e seguida. Isso porque, atras desse

rei que e o facao de mato a abrir clareiras no cipoal das rea-

goes da sociedade portuguesa — ele segue desembaragado e

seguro. Nao se escandalizem, pois, com a Mesa Censoria. Ela

nao fica bem num despota esclarecido, porque ela representa

a revivescencia de um instituto odioso e um retrccesso nas
conquistas das liberdades de opiniao.

(482) Colesao da Legisla?ao Portuguesa — publicada por Antdnio Delgado da

Silva — 1763 a 1790, pag. 239 e Censura Literaria Durante o Governo Pomballno,

pag. 72, por Antdnio Ferrao.

(483) Em 5 de dezembro de 1775, Carvalho proibe a leitura e a divulgagao

do livro Le Vrai Sens dy Systeme de la nature (Colecao da Leeislacao Portu-

guesa) — Suplemento 1763 — 1790, pag. 421.
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Isso e evidente. Mas Carvalho nao pediu esse titulo a

Historia nem procurou a conquista dele. Para Carvalho bas-

tava o substantivo "despota". Por isso, ele cria, muito coe-

rentemente, a Mesa Cens6ria (484) ,
aquele 6rgao que lhe vai

permitir tres vantagens ponderaveis

— a vantagem de controlar e, em conseqiiencia, de evi-

tar os murmurios dos que se opoem ao seu governo,

— a vantagem de impedir que em Portugal cheguem as

ideias do liberalismo criado pela Reforma e apoiadas

pelos jesuitas que negam o poder absoluto dos reis,

— a vantagem de substitui-las pelas dos jansenistas e

quejandos, que (embora combatam a Igreja Cat61ica,

da qual ele se faz, para o exterior, defensor perp6tuo)

tern a virtude de reforgarem a sua tese absolutista.

Contudo, a Mesa Censoria lhe deu preocupacoes, pois foi

censurada por um Bispo. Aquele Bispo de Coimbra D. Mi-

guel da Anunciagao que em novembro de 1768 (ou sejam

sete meses depois da criacao da Mesa Cens6ria) baixa uma
Pastoral contra ela.

O argumento da Pastoral e que a Mesa Censoria destruia

a Igreja; concorria para jansenizar Portugal; aparecia como
elemento de opressao as consciencias cat61icas.

Carvalho nao aceita isso. Manda queimar a Pastoral

como "errdnea, temeraria, sediciosa e infame" e manda pren-

der o seu autor, o Bispo Miguel de Anunciagao, como reu

vulgar

.

Alem disso, amplia as medidas de profilaxia mental

mandando recolher as prisoes de Lisboa o confessor do Bispo

e inumeros outros te61ogos ligados a §le.

Houve processo ? Os acusados foram ouvidos ? Permiti-

ram a eles qualquer defesa ?

Nada disso. O crime foi capitulado como de lesa-majes-

tade e os reus, por causa disso, considerados mortos; logo,

incapazes de ouvir, de falar, de se defender.

(484) "A Mesa Cens6ria era condecorada com o alto predicamento de Reglo

Tribunal, com o tratamento honorlfico de Majestade como se f6ra presidida pelo

soberano". Latino Coelho — O Marquis de Pombal, pag. 212.
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Todavla, nao e so Carvalho que se mostra na farsa. Surge

tambem o Procurador-Geral da Coroa — aquele mesmo autor

da representagao ao Papa pedindo a morte de Malagrida.

Agora a Pastoral do Bispo lhe da oportunidade para reapa-

recer, para provar solidariedade a Carvalho, para se associar,

horrorizado, a sua justa revolta.

Com a Pastoral na mao, o Procurador procura a Mesa
Censoria. Seus Membros sao 18 e todos, tocados pelos mes-

mos escrupulos e exaltados pelo mesmo horror, encaminham
ao rei uma consulta. Nela ponderam

"que embora compadecendo-se do infeliz prelado

[o Bispo de Coimbra] nao podem dispensar-se" de

mostrar ao rei "dos temerarios absurdos e atrocissi-

mos crimes" que o referido Bispo praticou, porque
— dizem os 18 Membros da Mesa Censoria — "a au-

toridade regia" viveu durante "seculos barbaros e

obscuros" eclipsada pela Igreja. Mas hoje "finalmen-

te abriram-se os olhos, conheceu-se o escandaloso

vicio" [de serem os reis sujeitos a Igreja] "e sacudi-

do o jugo de um tao pesado cativeiro" "entraram os

principes, cheios de luzes" "a reunir os seus regios

e sagrados poderes e a persuadirem-se que eles sao

universais e independentes"

.

Aproveita-se, assim, o instante para um ato publico de

servilismo e para aceitar, como as ras da tabula, que a cego-

nha, por ser rei, as coma quando quiser.

* * *

Na realidade, a Mesa Censoria repetia, com outro nome,

o fndice Expurgatorio que os jesuitas criaram apos o Conci-

lio de Nantes. Criaram preocupados em estabelecer a uni-

dade do dominio da Igreja, enquanto a criagao de Pombal (a

Mesa Censoria) buscava estabelecer esse dominio para o rei.

Sao assim, institutes iguais, animados do mesmo proposito

de abafar qualquer independencia intelectual, qualquer ma-
nifestagao de nao conformismo com o Cesarismo da Igreja ou
com o do Rei

.
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Pombal e a nobreza

Nao e facil interpretar a acao de Pombal sobre a nobreza

sem considera-lo absolutista; sem ve-lo preocupado em dar,

ao Governo, uma estrutura unitaria; sem levar em conta

que, para ele, nao basta possuir o poder economico centrali-

zado, em suas maos mas, paralelamente, o politico.

Isso o obriga a fazer com que todos: o vilao, o padre, o

nobre, etc. aparecam diante do rei como subordinados co-

muns; nivelados em direitos e deveres.

£ essa a primeira necessidade de Pombal e e ela que ex-

plica a sua agao violenta contra aqueles (nobres ou nao)

que ousam criar-lhe embaracos: o grupo dos Tavoras, dos

Aveiros, dos Atouguias, etc. e o grupo dos padres, inclusive

os jesuitas.

Por outro lado, a monarquia necessita da nobreza, pos-

sui nela um pilar de sua estabilidade, nao pode abate-la sem
se enfraquecer como instituicao.

E Pombal, cuja politica tern para motivo preponderante

o reforco da autoridade do rei, tambem nao pode esquecer

que esse rei precisa do apoio dela.

Mas como conciliar a necessidade de limitar os privile-

gios juridicos dos nobres e, ao mesmo tempo, reforga-los po-

liticamente para apoio ao rei ?

A solucao de Pombal e triplice:

— limitar, como vimos, os privilegios juridicos da no-

breza (necessidade de dar a sociedade — no campo ju-

ridico uma textura uniforme (485)

(485) Veja-se especialmente o Alvara de 28 de julho de 1751, em que se pune

com pena de degredo para Angola a qualquer nobre "que tire prdso do poder

da Justiga ou der, para este efeito, qualquer ajuda"; o de 26 de abril de 1752,

em que se proibe que qualquer pessoa, inclusive nobres, "de' como suspeitos os

Ministros encarregados das devassas" e o de 13 de outubro de 1752 que proibe

possa alguem, inclusive o nobre, "impedir as diligfincias que se mandam fazer

pelos Ministros" da Justiga, especialmente "quando fesses Ministros se dirigem

contra (individuos) privilegiados" . (ColecSo da Legislacao Portujufsa).
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— dar unidade a nobreza como corpo politico de apoio

ao rei (486),

— torna-la, pelo aumento de seii padrao economico de

vida, mais forte socialmente,

ou seja, estabelecer uma comunidade politica que aparega

diante do Estado sem diferenciagoes economicas que possam
perturbar a agao coatora dele.

Dai a adocao de medidas para o casamento compuisorio

dos nobres; a existencia de leis limitando os seus gastos; a

concessao de titulos de nobreza e cidadaos ricos; a preocupa-

gao de elevar a cultura dos filhos dos fidalgos (Colegio dos

Nobres) ; a regulamentacao das herancas dos morgados; as

leis testamentarias interessando a nobreza, etc.

Mas o processo encontrado por Pombal para realizar

aquele triplice objetivo esta impregnado de seu ser ditatorial,

de sua alma fria, de sua incapacidade em se irmanar ao

sofrimento alheio. file precisa resolver um problema; a so-

lucao contem aspectos inumanos e obriga a muito sofrimento

alheio. Mas isso nao merece a sua atengao. O que lhe in-

teressa e o objetivo a atingir e nao os meios e os processos

necessarios a empregar para chegar a esse objetivo.

O caso em exame e fundir a nobreza numa mesma uni-

dade de sangue, o que quer dizer, de origem, e, para isso,

obriga-la a se unir pelo casamento.

Tomada a decisao, Pombal comega a fazer-se o arbitro

dos consorcios entre os nobres; aquele que os determina e

aquele que os consente.

Assim, muitissimos mogos fidalgos, mulheres e homens,
ficam a merce de Carvalho e dependent da sua concordancia

ou de sua vontade para se casarem. Mas ele nao reflete

sdbre as lagrimas das mogas e dos rapazes submetidos a esse

(486) Veja-se principalmente o Alvara de 3 de agdsto de 1770, que regula o
Morgadio e onde se declara que ha necessidade "para o estabelecimento e con-
servagao da nobreza" e para que "haja nobres que possam, com decfincia, servir

ao rei e ao relno tanto na paz como na guerra" que se reparta, em igualdade de
condic5es, por todos os filhos, os bens deixados pelo pai. E tambem o Alvara
de 9 de setembro de 1769, que restringe a liberdade de testar e proibe que ^e

deixem bens a irmandades a fim de que se processe uma reparticao equitativa
da heranca por todos os herdeiros previstos no Alvara.



arbitrio. Nao leva em conta o abastardamento moral e a
repugnancia fisica das ligagoes sexuais que tais casamentos

bruscos podem provocar. Nem tambem pondera sobre a
constituigao de lares espurios. Nao faz nada disso. Nem era

preciso que fizesse, porque ele subsiste e o seu poder e a sua

vontade estao satisfeitos.

E para quern ele reserva os casamentos nobres?

Para os seus "partidistas" diz Soriano (487). Para
aqueles homens, nobres ou nao, que sempre existem em torno

do ditador, e o cercam, e o apoiam, e o aplaudem. Para

aqueles tipos humanos que, pelo servilismo, multiplicam o

despota e transformam a sua prepotencia individual em sis-

tema coletivo.

Isso porque as ditaduras sao governos fechados, governos

de circulo estreito. Neles so penetra o favorito, o que permite,

pela subserviencia, que o ditador se reproduza em agao de

defesa propria e de fiscalizacao de seu programa politico.

* * *

Mas Carvalho, na sua agao despotica, cobria-se com duas

razoes: a busca da unidade da nobreza portuguesa — obje-

tivo geral a atingir — e o fato de essa nobreza estar sem
coesao estrutural desde a fundacao da Confraria de Santa

Engracia. Daquela Confraria que alguns nobres enfatuados

criaram, sob o pretexto de reagir contra o agravo feito pelos

judeus a Santa, na noite de 15 para 16 de janeiro de 1630

mas, na realidade, estabelecendo, entre eles, desavencas pro-

fundas.

Para entrar nela, o candidato se obriga a provar que

possui sangue puro, isto e, que e nobre sem mistura semita.

Aparecem, entao, dois grupos antagonicos:

— o grupo dos puritanos, dos imaculados, dos que con-

servaram as suas casas imunes de sangue infecto;

— e o grupo dos mesclados, dos que tern a estirpe man-
chada de sangue judaico ou mouro.

(487) Luz Soriano — HIstdria do Relnado d'El-Hel D. Jos*, Tomo II, pag. 34.
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Separados, assim, esses dois grupos se detestam, enfra-

quecem o instituto da nobreza e concorrem para tirar, a mo-
narquia e ao monarca, a base maior da sua estabilidade.

O fato e que em 1763, dezoito anos apos a subida ao poder,

Sebastiao de Carvalho tern que enfrentar a situacao. Baixa

entao o Alvara de 5 de outubro em que deelara:

— que "o compromisso [estatutos da irmandade] em
lugar de conter as pias regras com que a nobreza se

devia unir continha, em si, a base de uma associagao

ordenada para semear cizania na mesma nobreza e

para levantar, no meio dela, sedicoes e discordias".

Apos varias consideragces, o Alvara diz ser inadmissivel

a exiscencia, no seio da monarquia portuguesa, de "puritanos

e infectos".

Sendo o Eei "o protetor da mesma nobreza e da sua

honra e sendo a fonte da qual emanam as honras, as gra-

duagoes e qualificagoes civis para os vassalos, nao permite

que, entre os mesmos, haja alguns que se atrevam a quali-

ficar e graduar peio seu proprio arbitrio".

Em conseqiiencia, o Rei manda:

a) "que todos (os nobres) que sao cabecas das familias

ate agora chamadas puritanas logo que tiverem

filhos em idade de casar sejam chamados a Secre-

taria do Estado [o que quer dizer, a presenga de

Carvalho] e "em meu nome se declare a ele", "que
eu reprovo e condeno todGs os casamentos ajustados

ou a ajustar dentro do gremio dos chamados puri-

tanos" (488).

Mas a coisa nao fica na proibicao de casar entre puri-

tanos, pois o Alvara exige que os chefes das familias ditas

puritanas "ajuscem e casern os filhos [que atingirarn a idade

para o casamento] dentro do tempo de quatro meses precisos,

peremptorios, continuos e improrrogaveis" com filhos "de

quaisquer das outras familias que eles excluiram como nao

(488) "Foram os prbnelTOB a comparecer — a presenga de Carvalhe — o
Conde de Vila Jtlaior, o Jiarques dc Valenga, o de Angeja e o Condi: de San.domil

(J. Lucio de Azevedo — Hisloria dos Prislao Xovos Porhignescs, pag. 350).

23
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puritanas", e se nao casarem nesse prazo de quatro meses
"ficam pelo mesmo lapso de tempo irremissiveis e efetiva-

mente privados de todos os foros, de dignidades, honras, bens

da coroa e Ordens".

A medida e brutal mas tern uma justificativa: a defesa

da propria instituicao da monarquia. Defesa contra a quebra

da unidade dela (489).

* * *

Alias, muito antes de Carvalho, ja Alexandre de Gusmao
iniciara, pelo ridiculo, o combate aos puritanos, e iniciara

fazendo um calculo dos ascendentes das arvores genealogicas.

Por esse calculo se verifica que cada pessoa tendo quatro

avos; estes dezesseis; em seguida, estes dezesseis, sessenta e

quatro, etc., se atinge, no fim de algum tempo, a mais de

30 milhoes de ascendentes diretos.

Depois de tal numero, Gusmao pergunta: "aos senhores

puritanos se tern noticia que todos fossem Familiares do

Santo Oficio ou fossem puros de sangue" . . . (490)

.

Um David de scrias

Entre os casamentos forcados por Carvalho ha um que

se notabilizou. Hi o da menina Isabel Juliana de Sousa Cou-

tinho, de 13 anos, herdeira de grande fortuna. Carvalho a

quis casar com o filho Jose Francisco (o Conde da Redinha)

e ela negou-se. Amava, desde tenra idade, a Alexandre de

Sousa e Holstein — cujo pai, Manuel de Sousa e outros dois

irmaos, Carvalho envolveu no crime dos Tavoras, e os prendeu

no Limoeiro (o pai) e no Castelo de Outao (os filhos). O
primeiro morreu lentamente e os outros dois permaneceram
presos cerca de 15 anos. Foi tambem Carvalho que reduziu

a infeliz viuva de Manuel de Sousa, mae de Alexandre, a

(489) Colecao da Lcglslac&o Portuguesa, publicada por Antdnio Delgado da
Silva — Anos de 1763 a 1790 pag. 181.

(490) Cltado por J. Ldcio de Azevedo — Hisl6ria dos Crlstfios Notos Por-
tugueses, pag. 343.
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maior miseria e obrigou este a fugir de Portugal, a desa-

parecer para nao ser preso como os irmaos.

Havia portanto, para a menina, duas raz5es superiores

induzindo-a a nao ligar-se ao filho de Carvalho: o agravo

que ele fizera a familia de seu querido e a lembranga deste,

sempre presente.

Lutou, assim, doze meses. Lutou com os parentes, as

tias, os padres confessores, um mundo de bajuladores e de

acovardados que queriam agradar Carvalho. Afinal, com
quatorze anos, e por ordem do ditador, e levada ao altar,

colocada diante do padre, ajoelhada ao pe dele e cercada pelo

aparato de um casamento presidido pelo senhor absoluto de

todos. Ha, pois, uma enorme coagao material e moral.

Aquela coagao que vem dos olhos, das expressoes, e da atitude

de todos que ali se acham e precisam do seu sim, da sua

aquiescencia, da sua palavra de capitulagao. Mas Isabel en-

frenta tudo. Nao teme Carvalho, nem os nobres presentes,

nem o padre, nem os parentes interessados naquilo. Man-
tem-se em silencio. Apenas chora. De qualquer forma o

padre terrnina a cerimonia. Casa Isabel, e, casando-a, ve-se

livre, ele tambem, daquele horrivel constrangimento.

Mas, para a menina, a coisa ainda nao acabou. Virgem

esta e virgem fica. Nao aceita o esposo forgado. Repele-o;

cria-lhe a situagao de repudiado. Por fim, o proprio Carvalho

se obriga a anular o casamento, e, como revide, a interna

num convento (de Santa Joana) cuja abadessa e a irma dele.

Foi nessa situagao de reclusa que Isabel teve a noticia

feliz da morte de D. Jose. A noticia que fazia sair da sua

vida aquele monstruoso Carvalho, que para enriquecer o seu

filho queria se apoderar de seu corpo e de seu coragao.

Afinal, Isabel retoma o romance interrompido. Casa

com o seu amado Alexandre e tern (como terminam os contos

de fadas) muitos filhos. Um deles, o unico varao, chama-se

Pedro e sera o notabilissimo diplomata portugues, do tempo
de D. Joao VI, o Duque de Palmela (491).

(491) Rocha .Martins - O Marques ie Pombal, pag. 89.
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Com tuna cajadada matou dois coelhos

Esta outra vez solteiro o futuro Conde da Redinha. Nao
pode, como queria o pai, enriquecer na casa de Isabel Cou-

tinho, nem pode ser o agente da vontade soberana dele.

Fora repelido como homem fisico e moral.

Mas o estoque de gente de posses e de titulos ainda nao
se esgotou. Ainda ha mulheres que valem como femeas e

que trazem, com as carnes macias, grandes cabedais e nomes
honorificos.

Por isso, Carvalho nao hesita. Naquele estoque, existe

Francisca de Populo de Lorena Silveira Sousa e Albuquerque.

Nome comprido — mas tambem compridos sao os haveres e

brasoes. Assim, magnifica para o filho. £ bonita. £ rica.

Tern nobreza antiga.

Ha, entretanto, um porem: o pai da eleita jaz preso no
Limoeiro e o irmao foi aquele desgracado Marques de Tavora

trucidado no cadafalso de Belem.

Mas o problema e casar. Logo, por de lado escrupulos,

remorsos, necessidades de conciliacao com a familia da noiva

pelo perdao ao pai. Tudo isso sao ninharias que Carvalho

nao examina. Francisca e a recrutada pela sua decisao de

ditador e sera a mulher do filho. Nao se fale na crueldade

do gesto, nem no escandalo de obrigar uma vitima de seu

odio a ligar-se a sua casa; a conviver na sua intimidade; a

calar as suas queixas; a envergonhar-se, continuadamente,

de seu esposo; a odia-lo ocultamente. Nao se fale nisso. A
vontade de Carvalho despreza tais coisas como subtilezas im-

pertinentes e abafa, por despreziveis, os sentimentos e os

escrupulos das vitimas.

file deseja como arbitro da vida e da morte. E basta.

Francisca, arrastada pelo pavor, entregara o seu corpo, os

seus bens, o seu nome ao futuro Conde da Redinha; aquele

hioQO que detesta; que e filho do verdugo de seu irmao, que

destruiu covardemente toda a familia dele e que conserva,

nas enxovias tetricas do Limoeiro, o seu adorado pai. Fran-

cisca cede. Com elas os parentes, apavorados, tambem ho-
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mologam, com a sua concordancia e com a sua presenca as

bodas, o enlace que Carvalho decidiu.

Como crueldade e como ausencia de escrupulo, o modelo

e singular. Mas a verdade e que com esse casamento se

matam dois coelhos: enriquece-se o filho e faz-se uma co-

bertura a vingangas futuras, a vingangas sempre possiveis

nos odios latentes dos descendentes dos Tavoras.

Cumpra-se a Pragmatica

Mas a nobreza nao foi tocada apenas pelos casamentos

forgados, por isso que, paralelamente, aparece a Pragmatica,

a lei de 17 de agosto de 1761 que regula o casamento entre

nobres "e proibe que assistam o casamento (entre pessoas

da nobreza) por convite ou sem ele outras pessoas al6m dos

padrinhos e parentes do 1° grau" (492).

Tern isso, por acaso, algum fim que interesse ao Estado?

Ninguem descobre. Mas fica sabendo tambem, pela

mesma lei, que Carvalho nao quer luas de mel fora de certas

regras, porque, na sua Pragmatica, se declara textualmente

que "e proibido que os contraentes daquela qualidade (no-

bres) possam perncitar dentro da cidade de Lisboa ou em
distancia de menos de duas leguas dela — no dia em que

se receberem".

tste e o regulamento da l a noite. E depois? Ah! Car-

valho nao se esquece "ordeno que sejam obrigados [no dia se-

guinte ao casamento] a passarem logo a qualquer easa de

campo" e ai proibidos "de receber outras visitas que nao
sejam a dcs parentes do 1° grau".

So isso ja seria um teste do que de prepotente e de ldiota

e essa Pragmatica. Mas ela vai alem. Fixa o prazo em que

os recern-casados deverao ficar em lua de mel ausentes da

cidade e diz, peremptoriamente, que eles nao podem voltar a

cidade "antes de dez dias de ausencia" e, num excesso de

pormenor, legisla sobre o que o noivo deve dar a noiva: "e

limita o enxoval a um vestido de gala para o noivado", "dois

outros para os dias imediatos e algumas joias modestas".

(492) C'olesfio da Lcgislacao Portngufisa, publicada por . AntGnlo Delgado da

Silva, pag. 807.
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Afinal, para que esse despauterio?

Para sustentar, diz Pombal, "o patrimonio das casas

(nobres) e facilitar o matrimonio dos filhos delas".

Se isso ja nao bastasse, a Pragmatica se estende tambem
as viuvas e proibe:

— que elas durmam em quartos escuros e camas rasas

no chao;

— que fiquem por largo tempo reclusas;

— que deixem de abrir as janelas apos oito dias a morte

do marido;

— que se conservem em retiro por mais de um mes

.

O crepusculo dos Deuses

Nao ha duvida de que a nobreza, como instituigao, foi

um organismo necessario a ordem social. Ela era, pela sua

autoridade juridica e seu poderio economico, o elemento de

equilibrio, de paz, de coagao benfazeja na fase criada pela

anarquia da invasao dos barbaros.

Mas quando os Estados atingiram a unidade de governo

na pessoa de um rei; quando, com o correr dos tempos e a

evolucao da tecnica, a industria e o comercio fizeram emergir,

da massa pobre dos vilaos, individuos de mais posses e mais

cultura, o nobre passou a ser um elemento perturbador da
sociedade.

Primeiro, porque, perdendo os poderes juridicos e terri-

toriais, passou a depender do rei, a ser vassalo humilde dele,

a se fazer nao so um peso ao erario como um fermento de

intrigas, de interesses, de desordem moral.

Depois, porque se opunha, naturalmente, ao burgues, a

classe nova, que o aborrecia pela ascensao economica e po-

litica na sociedade e o tornava, cada vez mais, um marginal

a ela.

Por isso, no seculo de Carvalho, o nobre vive imprensado

entre o rei de quern depende e a classe media que ascende

atrevida e imensa.
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Na defesa de seus interesses ele luta, e se alia a Igreja

— aquela outra instituicao que tambem perde em poder, em
priviiegios, em competencia politica. Nao e, portanto, ilogica

a agao de ambos contra Sebastiao de Carvalho, aquele fidal-

gote, que, na faina de realizar uma politica economica, pre-

cisa abrir clareiras a classe media e reforgar a agao do Estado

na pessoa do rei, para isso tirando do nobre e do padre,

todos os priviiegios que limitam a sua vontade de agir como
reformador.

Razao tern Latino Coelho quando diz que essa nobreza

era "inutil para o bem mas ainda poderosa para o mal".

"Nao possuia ja o direito de fazer leis — mas ainda tinha

forgas para desobedecer e desprezar" (493).

Todavia, apos o suplicio dos Tavoras, janeiro de 1759,

a nobreza portuguesa vive acovardada; sente-se sem ga-

rantias; comega a dividir, pelo rei e pelo seu valido, todas as

atengoes servis e humildes que conquistam as boas gragas

deles.

£ a lisonja transformada em arte de sobrevivencia. £
o mimetismo, que esconde a vinganga deles as queixas que

estao nos coragoes.

Como prova disso, um observador estrangeiro, Giuseppe

Govani, registra em 1765 uma cena abjeta mas significativa.

Sebastiao de Carvalho, sentado numa cadeira, recebe,

convalescente de molestia grave, os maiorais da corte : nobres,

eclesiasticos, gente de alta posigao.

A desordem e grande. Todos querem se acercar do di-

tador, acentuar a sua presenga, testemunhar o seu interesse

pela rapida cura dele. Ja isso escandaliza o italiano, porque

isso afinal era feito pela mesma gente que o atual Conde de

Oeiras ofendera com as condenagoes, as prisoes, os confiscos,

os casamentos, etc. Mas esse escandalo cresce quando de re-

(498) Latino Coelho - O Marques de Pombal, pag. 107.
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pente, Oeiras escarra. E a nobreza, assinala o depoimento,

aproveita dessa oportunidade para novas manifestagoes

:

"Veja Vossa Exeelencia, dizia urn, este sintoma certo duma
cura certa"; "nos agora temos provas que a doenca do Sal-

vador de nossa Patria se converters, nuraa constante saude".

Mas um outro nao quer perder o testemunho dado pela

expectoragao do ditador, e se enfileira ao primeiro, dizendo,

alto, "que este raio de cor que se acha no meio do escarro e

o pressagio da nossa felicidade ou seja duma longa serie de

anos para o nosso grande homem".

Outros mais falaram tambem, e todos contentes, solicitos,

felizes por verem que o "Salvador da Patria" haveria de viver

ainda muitos ancs para bem deles e da Macao.

* * *

Ha verdade nessa narrativa?

Talvez nao, com os pormenores que contem, mas, por

certo, exata como sintese de um estado d'alma coletivo; do

pavor dcs elementos da nobreza, cuja sensacao de inseguranga

inspirava-os a se cobrirem, pela lisonja, de novos agravos.

t. esse, sempre, o acervo necessario e fatal das ditaduras:

destruir os que se cpoem aos sens caprichos e conservar os

que aplaudem esses caprichos. Age, assim, em sentido pior:

exalta o bajulador e abastarda o digno (494).

Um equfvoco historico

Vinte e quatro anos depois de ser governo, ou seja, em
1774, Carvalho reforma a Inquisigao. Da-lhe outro regula-

mento; adapta-a a sua nova missao de instituto estatal. Mas
nao atenua os seus maleficios. A Inquisigao continua com
os seus instrumentos de tortura, os seus processos de coagao

moral e sua tarefa de impedir qualquer liberdade de crenga.

(494) Ver — VlsconUe de Carnaxlde — O Brcsll ua .VduilnlsliaQao Pom-
ballna, pdg 30.
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Logo, permanece um orgao do passado, do obscurantismo

do seculo anterior, da intolerancia que a Reforma e o Enciclo-

pedismo condenavam. Carvalho apenas a transforma em
Tribunai Politico e acresce, com ela, o seu poder opressor. Ja

havia criado a Mesa Censoria — como instruments de controle

a liberdade de pensamento. Agora aproveita, em beneficio

do seu poder, aquele cruel Tribunal religioso; aquele instituto

que tinha competencia para inquirir da fe dos homens e obri-

ga-los a atitudes de uniformidade e disciplina mental.

Ah! Que grande instrumento de ccibigao adquiria Car-

valho! Como lhe seria facil, a partir dai, cercar os seus ini-

migos; impedi-los de agir contra ele; te-los ameagados por

todos os lados! (495)

.

Nao se busque, portanto, na Reforma de Carvalho, aigo

que sirva a sociedade portuguesa; que traga a ela uma restea

de luz; que a torne menos oprimida e insegura.

Antes mesmo da Reforma, Carvalho proibe, em decreto

especial (12 de dezembro de 1769) toda a critica a Inquisicao

(seja escrita ou oral) e determina o recolhimento de todos os

livros que existem em Portugal e contenham qualquer cen-

sura a ela (496)

.

Depois, ja na Reforma, acrescenta ao titulo de Santo Ofi-

cio o de Majestade, isto e, acrescenta dignidades novas a In-

quisicao, mostra o alto aprego em que o Estado coloca esse

nefando tribunal e torna claro que a Reforma, por ele feita,

nao caminha a bem da liberdade mas contra ela. Ha algo

mais entretanto. Carvalho conserva o tormento como tecni-

ca de confessionario; mantem, em conseqiiencia, toda a an-

tiga "mobilia de tortura" (497) e nao extingue o processo das

provas singulares "pela necessidade (diz a sua Reforma) de

(495) A ae5o da Inquisigao Pombalina — dlz J. Lucio do Azevcdo — "passou

a ser contra os herfticos da filosofia que abalavam, com as suns doutrinas, o

absolutismo. E n&o contra os hereticos do catolicismo" (Kisturia dos Crlstfios

>"ovos rortn?neses, pag. 354).

(496) Entre as obras condenadas, J. Lucio de Azevedo cita onze obras es-

crltas em trances, Italiano e latim contra a Inquisicao (Hlst6rla rtcs Crislaos Novoi
Portugueses, pag. 348).

(4S7) Camilo Caatelo Branco — Perfll do Marques de Porobal, pAg 162.
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extirpar aqueles monstros (os hereges) que tanto abalam a

religiao nos seus alicerces" (498)

.

Assim, entre a Inquisigao dominicana e a Inquisigao

pombalina nao ha diferengas substanciais . Ambas consti-

tuem um Tribunal de horror, de intimidacao moral, de opres-

sao politica. Opressao que serviu a Igreja na primeira fase e

agora serve ao Estado (atraves de Pombal) na segunda. To-

davia, Carvalho acaba com os Autos de Fe

"porque a Historia por fatos incontestaveis" tem
mostrado que os chamados Autos de Fe foram "fa-

bricados pelos jesuitas e ate autorizados com as ar-

mas de sua perversa e ja extinta sociedade".

Em primeiro lugar, ha nisso uma mentira historica. Os
Autos de F6 aparecem na Espanha no tempo de Isabel, a Ca-

tolica, em 1481 e so 59 anos depois de instituidos e que se

cria a Companhia de Jesus (1540) . Depois, ha a maldade de

atribuir ao jesuita a autorizacao de empregar os Autos de Fe,

quando todos sabem que os Tribunals de Inquisigao na Es-

panha, em Portugal e em todo o mundo estiveram a cargo

dos Dominicanos (499) . E pode-se ate afirmar que os jesui-

tas so aparecem neles no rol de suas vitimas (500) . Mas ad-

mitindo-se que a extingao dos Autos de Fe represente uma
melhora na instituigao judicial portuguesa, fica-se com o di-

reito de perguntar por que Carvalho so se lembra dela 24

anos depois do mais poderoso e pessoal governo (501)

.

E por que, no ano seguinte a medida, o pobre Joao Pele

e submetido a morte tao cruel ?

(498) Souto Maior — O Marques de Pombal, pag. 213.

(499) Era no Convento de S. Domingos que se levantava "o teatro das tra-

gicas cenas dos Autos de F<§" — Luz Soriano: Historia d'EI-Rei D. Jose, I volume,

pag. 432.

(500) "Apesar de seu prestigio, a Ordem de Jesus nao escapou a suzerania

da Inquisigao. O prdprio Ignacio de Loyola esteve prfiso por ela duas vSzes"

(L'Inquisition, A. H. Verril, pag. 199).

(501) O Auto de F6 que matou Malagrida nao foi o ultimo. No claustro de

S. Domingos, a 27 de janeiro de 1765, 4 anos ap6s a morte do jesuita, foram pe-

nitenciados um tabeliao e 4 sacerdotes (Luz Soriano: Hlstdria do Relnado d'EI-

Rei D. Jose, volume I. pag. 437).
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E ainda por que, ao lado da extingao do Auto de Fe, se

conservam os processos da tortura e a completa ausencia de

defesa das vitimas da Inquisicao ?

Pois na Reforma pombalina nao se desce a pormenores

sobre a inquirigao da vitima que se acha submetida a pole 13

Pois la nao se diz

"que sendo o reu principiado a atar (na pole) ira o

notario fazer-lhe um protesto dizendo que em nome
dos Inquisidores e dos mais Ministros que 0 forem

no despacho do seu processo se ele Reu morrer no

tormento quebrar algum membro ou simplesmente

perder algum sentido [ficar cego, surdo ou mudo,

etc.] a culpa nao e desses inquisidores nem de ne-

nhum dos Ministros do Santo Tribunal ? Mas que

a culpa "sera sua [do reu] pois voluntariamente se

expoe aquele perigo" ?

E la, na Reforma pombalina nao esta escrito que o reu

poderia, de forma menos caprichosa, "confessar as suas cul-

pas" ?

Ja se leu algo menos seculo XVIII ? Menos espirito hu-

manista ?

Todavia, Pombal referendou as paginas dessa Reforma
e nela desceu a pormenores ainda mais crueis, porque se o

reu sofrer

"algum acidente na Casa do Tormento — antes de

principiado [esse tormento] ou se sobrevier causa

que embaraca a execucao dele [tormento] os Minis-

tros mandarao recolher o reu a sua prisao declaran-

do a razao que houve para 0 tormento se nao con-

tinuar".

No entanto, a Reforma silencia sobre a saude do reu.

Esta doente ? Tern o coracao em frangalhos ? Seu estado

nervoso se acha alterado ? Pois entao conforme-se com a sor-

te, porque a Reforma pombalina nao interessa o homem, a
pessoa, a criatura de Deus. Interessa a vitima, que uma vez

recolhida as prisoes do Tribunal, que ela tornou majestatico,
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e apenas uma coisa, urn objeto desprezivel que deve ser des-

truido

.

Por isso, nesse mesmo artigo, a Reforma conclui que

"cessando a causa [que impediu a aplicagao da tor-

tura] "o reu sera outra vez conduzido a casa do tor-

mento"

.

Nao nos esquegamos de que essas paginas sao escritas em
1774, nas vesperas da Revolugao Francesa, no ambiente do
enciclopedismo, na epoca em que os Direitos do Homem ja

haviam se espalhado entre os espiritos esclarecidos. Conti-

nuemos, entretanto, e em outro artigo se encontrara esta ma-
ravilha: "os tormentos que se houverem de dar aos reus se-

gundo a gravidade das suas culpas irao subindo por graus,

segundo a tabela ordinaria desde a primeira ligadura ate che-

garem ao trato esperto".

Convenhamos que nessa Reforma nao aflora, para Por-

tugal, nada de novo. Ela continua a Inquisigao anterior, com
a diferenga para pior, pois agora serve a um homem e acresce

o seu poderio sobre a Nagao.

E muita gente, defendendo Pombal, o faz um enciclope-

dista, sem se lembrar de que aquele movimento filosofico con-

denava os padres e os reis absolutes, ou seja a influencia cle-

rical e a influencia do nobre, e que Pombal agiu em sentido

oposto:

— reforgou o rei absolute, e paralelamente a nobreza, e

— reforgou o clero nacional.

Pode-se, assim, afirmar que entre ele e os enciclopedistas

so ha coincidencias aparentes. Coincidencias na luta contra

o Papado e na luta contra a Companhia de Jesus. Por que

ai ambos se encontram:

— os enciclopedistas buscando se opor a influencia geral

da Igreja,

— Pombal buscando se opor a influencia dela na gestae

politica de Fortugal.

Os primeiros (enciclopedistas) preocupados em afirmar

a liberdade individual, e ele, Pombal, preocupado em refor-

gar o poder do rei

.
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Ha, evidentemente, em torno de Pombal, um equivoco

historico. file fez tudo para servir a si mesmo, e os seiis ena-

morados teimam em desmenti-lo, em inverte-lo, em faze-lo

voltado para fora, debrucado sobre a Nacao portuguesa.

A tocexia e descoberta

Jose de Seabra da Silva recebe de Pombal cargos eleva-

dos: Chanceler da Casa da Suplicagao, Conselheiro da Fazen-

da, Guarda-Mor da Torre do Tombo, Procurador-Geral da Co-

roa, Desembargador da Mesa do Paco e, per fim, Ajudante

de Pombal em junho de 1771. Mas nao os recebe de graga.

file e utilissimo a ditadura, porque e inteligente, e cinico e e

mau. Como servicos possui: a Deducao Crortologica, escrita

em 1767, onde tece uma trama de I'alsidades e de infamias

contra os jesiritas; a perseguigao cdiosa que fez ao bispo de

Coimbra, e a Peticao de Recursos que fez ao Papa pedindo a

morte de Malagrida. Sente-se, dessarte, com meritos, com
credenciais bastantes as merces que recebe, com direitos aos

muitos cargos que lhe deram; a quinta em que mora e que

pertence a coroa e ao casamento com D. Ana Felicia Pereira

Coutinho — mulher nobre e rica que Pombal lhe arranjou.

fi prestigiado pelo rei, e participa dos problemas mais serios

do Estado e ve, dia a dia, a sua pessoa crescendo em influen-

cia e em valimento

.

Talvez, por isso, pretende mais um pouco. Pretende

substituir o patrao e ser o primeiro, naquele governo cuja

trama ele conhece na intimidade e junto daquele rei abulico

cujo carater nao tern segredos para ele.

fi animado por essa intencao que Seabra pratica a sua
primeira manobra politica: procura a rainha D. Mariana Vi-

toria e lhe revela um segredo terrivel. Pombal, baseado na
Lei Salica, busca convencer o rei de que, por morte dele, a co-

roa deve caber a um homem: ao principe da Beira, D. Jose.

Esta claro que Pombal maquina contra a herdeira natural,

D. Maria I, Mae do principe D. Joao.

Mas qual a razao da atitude de Pombal ?

Talvez a de impedir a influencia futura de D. Pedro —
marido de D. Maria, homem sem personalidade, cercado de

inimigos seus e possivel instrumento da nobreza, que o de-
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testa, e de todos que se aliaram aos jesiritas. De qualquer

forma, Pombal teme a ascensao politica desse homem e foi,

por isso, que tanto batalhou para evitar o casamento de

D. Maria com ele.

Feita a delagao, Seabra espera que a rainha o tenha

como aliado; conserve o segredo; tome medidas em silencio.

Mas, a coisa saiu as avessas. Ela aborda frontalmente

o marido e indaga da trama.

Resultado

:

— prisao do traidor,

— confiscagao de todo o dinheiro que possuia em casa,

— recolhimento ao casteio de S. Joao da Foz, no Porto,

— encaminhamento, sob ferros, para o Rio de Janeiro,

onde chegou com a roupa do corpo,

— recolhimento a outra prisao (iiha das Cobras),

— transporte sob ferros numa sumaca para Angola, e

outra vez metido em prisao.

Assim tormina o negccio entre aqueles dois traidores:

um o grande valido, consegue veneer, porque consegue im-

pedir, pela prisao e pela distancia em que coioca o socio, a di-

vulgagao da tocaia que preparava contra D. Maria (502)

.

Nem em pensamento pequss contra o teu Deus

Uma bela manha — II de novembro de 1775 tropa nu-

merosa, dois algozes, "alguns meirinhos da cadeia e homens
das suas varas", chegam a uma praga de Lisboa situada nas

proximidades da Junqueira.

Do que se trata ninguem sabe, mas as aparencias nao
iludem. Uma vitima ha de vir, fatalmente, animar aquele

espetaculo e dar trabalho aos algozes e aos meirinhos.

(502) Em oficio de 16 de agosto de 1774 o Conde de Chermont, embaixador
fr ticfis em Lisboa, informava ao seu governo que sabia secretamente

"pensar o monarca abdicar a coroa em favor do Principe do Brasil —
seu neto"

"que havia ja muitos anos que se falava nessa abdicacao"

"c ele nac duvidava que o Marques de Pombal tivesse insinuado a el-Rei".

E completava a informagao dizendo

"que 6sse era o unico meio que restava ao Ministro (Pombal) para con-

servar o poder, depois da morte de seu amo. (Visconde de Santarem:
Quadro Elementar, tomo VIII, pag. 72).
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A gente vadia vai ficando por ali; aumentando em nu-

mero; fazendo a moldura necessaria a cena cruel que a jus-

tiga de Pombal havia montado.

Afinal, a 1 hora da tarde, chega a vitima. £ o genoves

Joao Batista Pele, desconhecido na cidade. Vem amarrado a

um cepo, e transportado num carro. Junto dele ha tres fra-

des e dois algozes, e atras, completando o acompanhamento,

seguem 4 cavalos arreados.

Atingida a praga, os algczes fixam o cepo, e descem o

desgragado. Depois decepam-lhe as maos e o colocam no
chao, de bragos e pernas abertos. A sentenga exige que a vi-

tima seja despedagada ainda viva pela tragao de 4 animais.

Forgoso e, pois, fixar cordas nos seus membros; liga-los com
essas cordas as garupas dos quatro animais e, por fim, pi-

ca-los na diregao certa e em agao simultanea.

Mas as coisas nao funcionam bem. Parte-se um dos li-

gamentos e um dos animais pisa a vitima. O sangue, mistu-

rado com terra, se espalha em torno, e os gritos do infeliz

provocam horror aos assistentes. Ha frades que desfalecem;

ha protestos de piedade; ha o apelo do proprio condenado
para que o matem logo. E, no meio daquele horror, o juiz

da execugao ordena aos algozes que sufoquem Joao Pele; que
introduzam um pano pela boca dele e o empurrem ate a gar-

ganta; que acabem, de qualquer forma, com aqueles restos

de vida.

Quando a cena termina e Joao Pele e um monte de

carne e sangue, chega-se fogo a ele, ao carro que o conduziu,

e ao cepo onde o machado cortou as suas maos. Estava findo

o castigo. Muitos o tinham presenciado. Mas muitissimos

mais desconheciam a razao dele. Afinal, no dia seguinte, o

Juizo da Inconfidencia publica a sentenga:

— "Justiga que el-Rei nosso senhor manda fazer no reu

Joao Batista Pele — genoves de Nagao"

que devera ser conduzido em um carro ao Largo da Cordoa-

ria e ali

"vivo, lhe sejam cortadas as maos e que depois disso

seja tirado e desmembrado por quatro cavalos e

feito o seu corpo em pedagos".
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E isto porque "conjurou, com outros socios, contra a vida

do ilustrissimo e exceientissimo Marques de Pombal, imedia-

to a pessoa real e seii lugar-tenente"

.

Mas, afinal, que aconteccu de certo e de procedente, que
justificasse essa sentenga?

Ninguem sabe. O julgamento foi secreto. O acusado nao
teve direito a defesa. A acusacao afirma sem provas, dizendo

que Joao Pele, ocupando urn quarto de uma casa, foi visto

— por um medico chamado Luis Jose de Figueiredo — arqui-

tetando projetos para matar Pombal.

Projetos que tinham para base um artificio pirotecnico

a ser colocado no ccche do Ministro por ocasiao da inaugu-

ragao da estatua eqiiestre.

Tambem se sabe que Pombal deu instrucoes ao Tribunal

sobre a maneira de organizar o processo . E nelas declara que

— "se deve escrever por extenso a denuncia jurada do

medico denunciante"

— se deve dispensar a prova dcs fatos contidos na acusa-

gac pois esses fatos sao "muito mais fortes que as pro-

vas das testemunhas"

e isso pela razao natural que "estas [testemunhas] podem
ser falsas ou apaixonadas e os fatos sao certos e infaliveis".

Mas para que o reu nao oculte nada, deve-se "antes de

se executar a sentenga" aplicar nfile: "a tortura ordinaria e

extraordinaria ate se alcangar, peias suas confissoes, quais

sejam os seus infames sccios e cumplices neste execrando de-

lito" (503).

Assim Carvalho pratica mais um assassinio. Nao impor-

ta que o reu haja sido subrnetido a um Tribunal de Justica,

de vez que esse Tribunal nao se reuniu para julgar, mas para

dar aparcncia juridica a uma vinganga de Pombal. Conse-

quentemeiite, ele impede que o reu se defenda; dispensa tes-

Lcmunhas idoneas, emprega o tormento como tecnica de pes-

quisi.-; clabora com requintes de crueldade, a execugao da

pena: primeiro — maos cortadas, depois membros dilacera-

(503) Luz Soriano — O Relnado d'El-Rel D. Jos* I, II v., pag. 157.
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dos pela tracao de quatro cavalos. £ preciso que Pele sofra;

que tenha dores horriveis; que prolongue, debaixo da mais

pungente agonia, o instante da morte. S6 assim se resgata

o rancor de Pombal, a sua ira tremenda. E s6 assim se faz

publico que a vida dele, "o lugar-tenente do rei", o homem
cuja heraldica aparece em canhoes de marinha simultanea-

mente com o brasao do monarca (504) — que a vida dele se

alca ao divino.

Ninguem provou que Joao Batista Pele tenha tentado

contra a vida de Pombal; nem houve a preocupacao de escla-

recer isso. Na verdade, buscou-se, na sentenca, tornar publico

que, contra a pessoa de Pombal, nem os pensamentos ruins

podem tocar.

Foria de homens artificiais

Entre o seculo XIII e o XVI o pensamento superior por-

tugues se acha (como disse Joao da Cruz Costa) "intima-

mente ligado a acao". E isso especialmente acentuado nos

seculos das navegagoes, onde domina, na cultura, um espi-

rito objetivo, um sentido exato, um conceito de experiencia

e de observagao. Espirito que faz aflorir a marinharia por-

tuguesa; traz a Portugal um grande numero de homens de

ciencia, e faz, coexistirem, sem escrupulos religiosos, mestres

judeus, catalaes, arabes, italianos, alemaes e Portugueses;

que permite que "nas ruas de Lisboa se acotovelem estrangei-

ros de diversas nacoes que vinham procurar coisas orien-

tais" (505) e transformam "a cidade numa nova Alexan-

dria" (506).

o espirito que faz D. Henrique um exato observador,

um anotador de experiencias, um animador de pesquisas;

que lanca Portugal num ativo comercio; que o leva a conta-

tos internacionais e a aceitar os estrangeiros com a sua mer-

(504) H& no Museu Hist6rico um canh5o de marinha, datado de 1776 em que
se ve, na culatra, o brasao de D. Jose e na bolada a Heraldica de Sebastlao de
Carvalho.

(505) Fortunato de Almeida — citado por Joao Cruz e Costa — Hlstori* da*
Ideias no Brasil, pag. 38.

(506) HlstorU da Colonlzacao Portngnesa no Brasil — I volume, pag. 10.

24
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cadoria, as suas ideias, a sua religiao, a sua ciencia. E ve-

mos o infante (a figura mais representativa de Portugal des-

sa epoca) instituir a Universidade em Lisboa em 1431 e onde
o ensino de matematica ja atinge a astronomia.

E vemos D. Duarte "consagrar dois capitulos do Leal

Conselheiro, ao calculo da hora pela estrela polar" (506-A) e

considerar "a continuada experiencia como criterio suficien-

te da verdade racional" (507)

.

Tambem e a epoca em que mestres Portugueses regem
cadeiras em Bolonha, Salamanca, Bordeus, Montpellier, Pa-

ris (507) atingindo urn numero enorme que Antonio Sergio,

informa serem 37 em Salamanca, 13 em Paris, 11 em Roma,
8 em Pisa, 4 em Padua, 4 em Bolonha (508)

.

E nessa ascensao cultural Portugal se "acerca de gente

de todas as nacoes"; ve os seus filhos percorrendo paises mais

cultos e misturando-se na vida intelectual de toda a Europa".

D. Afonso V (que reinou entre 1438 e 1481) "iniciador

desse ressurgimento" contrata mestres italianos para lecio-

nar em Portugal. Por sua vez membros da aristocracia se

instruem na Italia" e "o rei carteia-se com humanistas (509)

.

Mais tarde e a custa de D. Joao III que dezenas de estudan-

tes estudam em Paris.

As fronteiras portuguesas estao abertas ao homem de

saber e sem que a religiao impeca, mestres franceses sao con-

tratados para o corpo docente do Curso de Estudos Publicos,

criado em 1526, no Mosteiro de Santa Cruz (510) . E ainda

quando, em 1536, se transfere a Universidade para Coimbra,

e de fora que vem varios lentes (511)

.

(506-A) Hist6rla da Colonizagao Portuguesa no Brasil — I volume, pag. 10.

(507) F. Costa Marques — D. Duarte Noticla Histdria e Anotacdes do Leal

Conselheiro, pag. 17, Lisboa.

(508) Antdnio Sergio — O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos

Peninsula res — Porto, pag. 21.

(509) Antonio Sergio — Obra citada, pag. 19.

(510) Antdnio Sergio — Obra citada, pag. 21.

(511) Antdnio Sergio — Obra citada, pag. 22.
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Por fim, em 1547, — Andr6 Gouveia (encarregado por

D. Joao III da reforma dos estudos) traz consigo, do colegio

de Bordeus que ele dirigia, nao so mestres Portugueses que

se achavam la, mas cinco outros estrangeiros (512)

.

Assim, viveu Portugal ate a metade do seculo XVI. A
partir dai, a Inquisicao estabelecida desde 1536:

— ameaca aqueles que tern contato com a gente dos

paises reformistas

e o Jesuita

— apoderando-se do ensino, impede, em defesa do dog-

ma, que penetre em Portugal, qualquer ideia que en-

fraqueca esse dogma (513)

.

Portugal fica isolado da cultura europeia e ve destruido

aquele magnifico renascimento cultural que foi capaz de lhe

dar urn D. Henrique, um D. Duarte, um Pedro Nunes, um
Diogo Gouveia, um Camoes e dezenas de outros homens de

saber que no Reino ou espalhados pela Europa, eram mestres

de Universidades . Renascimento cultural que subiu tanto

que fez Lisboa ter prelios antes de Paris (513-A)

.

Portugal se torna a "Ilha da Purificagao" (514). Isola-se

da Europa, quebra as suas ligagoes com o mundo da cultura,

entra na faixa do espirito anti-reformista. E entao comeca
(feita pela Inquisigao e pelo jesuita) a condenacao do livro,

da lingua e das gentes que tern origem nos paises dela.

* * *

A agao dos jesuitas sobre o espirito da nacao portugudsa

vinha dos comegos da fundagao da Companhia. Criada em
1540, ja em 1555 ela recebe, de D. Joao III, o Colegio das

(512) Antonio Sergio — Obra citada, pag. 24.

(513) Os Jesuitas "temem uma ciencia e uma especulacSo que possa pertur-

bar o mundo ideol6gico edificado sobre a fe cat61ica. E temendo, fazem uma
especulacao filosofica desatenta ao real". (Hernani Cidade — LicOes de Cultura

e Literatura Portuguesa, 1" vol., pag. 404).

(513-A) Hlsldrla da Colonlzatao Portngnfisa no Brasil — I Volume, pag. 10.

(514) AntOnlo Sergio — Obra citada, pag. 25.
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Artes de Coimbra (515) e, em 1561, em alvara especial, D. Ca-

tarina (regente do reino na menoridade do neto D. Sebastiao)

proibe que nas faculdades se "matriculem estudantes que nao
hajam freqiientado aquele colegio".

Houve, na epoca, reagao da Universidade de Coimbra,
Mas a influencia dos inacianos levou a rainha a criar a Uni-

versidade de fivora — entregue aos jesuitas. Todavia nao
ficou nisso a influencia espiritual deles, pois conseguem que
as outras ordens so possam ministrar instrugao (elementar,

media ou superior) no interior de seus proprios conventos.

Adicione-se a isso o monopolio que, na pratica, possuiam

dos confessionarios reais e da nobreza; a influencia que ti-

nharn no Pago desde D. Joao III; a extensao geografica em
que operavam; o numero de seus membros, que excedia de

20 mil, e o seu poderio economico — e se ha de compreender

o valor politico da agao deles. Considere-se, tambem, o ca-

rater internacional de sua ordem e, em conseqiiencia, como
diz Pandia Calogeras, "o sentido nocivo (do seu ensino) aos

interesses nacionais". files sao, e nao negam isso, uma Mi-

licia do Papa e admitem, no campo politico, a supremacia

deste sobre os Estados Temporais.

A reforma colocou-se em campo oposto: afirma o Estado

sobre a Igreja e reforga o rei absoluto.

O conflito entre os dois (jesuita e reformado) nascia na-

turalmente dos antagonismos de conceitos filosdficos e poli-

ticos. E por estranho que parega, a gente da nobreza (mesmo
a catolica) encontrava na tese da Reforma mais ajustagem

a sua situagao — de hierarquizados sociais. Mas o jesuita

nao compreendeu que a eclosao do Estado Nacional era uma
tendencia politica incontrolavel criada pela Reforma, nem
se apercebeu que a cultura europeia renascia, sobretudo, nos

paises reformistas, e que eles, incluindo na luta contra ela

a divuigagao da propria ciencia (que alias estavam senhores)

provocavam novas reagoes.

(516) Em carta a Diogo de Telye — um dos professOres Portugueses que
viciiim de IJordt'uH com Andre Gouveia — diz D. Joao III "mando-vos que
entregueis esse colegio das Artes e o GovOrno dSle mul inteiramente ao Padre
IMogo Uiriio, Provincial da Cia. de Jesus" — Antdnio 8ergio, obra citada pag. 25.
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A verdade e que no combate ao protestante o jesuita nao

ficou no campo da doutrina religiosa. Estendeu sua acao a

tudo: a lingua, a arte, aos conceitos politicos, aos individuos.

O protestante e para ele mais que um herege: e um foco

de imundicies morais. Dai a necessidade de imunizar, desde

logo, os catolicos e de impedir que tomem conhecimento da

existencia dele em contatos diretos ou atraves de livros. Para

tal o jesuita cria agao restritiva:

— a estada de nao catolicos em Portugal;

— e a entrada de livros escritos nas linguas dos

paises onde a Reforma teve adeptos (ingles, frances

e alemao) executando essa acao atraves do indice Ex-

purgatorio.

Mas e evidente o sentido humanista da educacao je-

suitica, embora esse humanismo so se preocupe, no campo
intelectual, com a criagao de uma elite literaria e, no campo
religioso, com a formacao de uma elite submissa a Igreja.

Dessarte, formando uma elite diversa fundamentalmente
aquela que emergira os seculos das navegagoes onde domina
o espirito de observagao, o sentido do racional, a experiencia

como elemento necessario ao conhecimento. O jesuita forjou

outra gente, sem contato com a ciencia, sem nenhuma aptidao

e amor as atividades tecnicas e artisticas; vivendo na cidade

uma atmosfera de salao, vazia de qualquer capacidade di-

retora no sentido politico. Elite que acampou na sociedade

portuguesa e brasileira munida "de uma cultura neutra do

ponto de vista nacional".

Por isso, o homem culto que o jesuita forja no Brasil

ou em Portugal e um homem artificial, que nao se irmana
com a vida da Nagao, com os problemas da sociedade, com
o evoluir das ideias e dos conhecimentos t6cnicos que o s6-

culo XVIII ja havia espalhado. £ incontestavel, portanto,

que o jesuita, atraves do ensino, isolou o homem portugues;

excluiu-o da critica, da analise, do debate das ideias; man-
teve-o, entre latinos e gregos, recuado de seculos, e, conse-

quentemente, inatual e, politicamente, inoperante.
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Portugal se tornou, assim, urn pais estranho ao mundo
novo que, desde o meado do seculo XVI, aparecia com a Re-

forma. Pais onde ainda em 1746 (no ano mesmo em que
aparece o livro de Verney combatendo o metodo de ensino

adotado pelo jesuita) o Edital do Colegio das Artes (colegio

de jesuitas) se insurge contra a "Filosofia Moderna" e proibe

que:

— "se ensine ou defendam opinioes novas pouco rece-

bidas ou inuteis para o estudo das ciencias — como
sao as de Renato Descartes, Gasendo, Newton";

— "se ensine qualquer ciencia que defenda os atos (ato-

mos) de Epicuro;

— e, igualmente, se ensine qualquer coisa que negue as

realidades dos acidentes eucaristicos ou opostas ao

sistema de Aristoteles (516).

Por que o jesuita tomou tal atitude?

Pela razao natural de haver se formado no espirito anti-

-reformista; de ser a milicia da Igreja; de haver modelado

uma consciencia combativa contra as doutrinas, as ideias, as

concepgoes dos inimigos dela.

Isso explica bem a sua atitude e explica, em corolario,

o grau de sua nocividade politica no seculo XVIII.

O livre exame — exigido pela Reforma em materia reli-

giosa conduziu o reformista ao livre exame em materia po-

litica; levou-o a criticar, a analisar e a nao estacionar num
conceito rigido. O jesuita tomou atitude oposta: cristali-

zou-se na verdade da Igreja e se bateu por ela, agindo como
se a "estrutura social de Portugal houvesse atingido a sua

forma ideal, o seu equilibrio definitivo".

Atitude que tirou ao seu sacrificio, ao seu devotamento,

ao seu exemplo moral, a utilidade politica que merecia ter.

Nao ha duvida, por conseguinte, que partindo de tais

premissas, o jesuita foi, atraves do ensino de que tinha o

privilegio, elemento perturbador da elevagao cultural da so-

(516) Te6filo Braga — Hlstdria da TJnlversldade de Coimbra, 3° Volume,

pag. 47 e Antonio Alberto de Andrade — Verney e a Filosotla Portuguesa. Braga,

pag. 258.
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ciedade portuguesa. Perturbador porque impos a esse ensino

um sentido sectario: aquele que buscava adaptar a comu-

nidade civil a sua instituigao e conserva-la, pela disciplina

mental, passiva a ela.

Lembremo-nos de que todo o ensino jesuitico se inspira

na concepgao de que a liberdade devia ser substituida pela

obediencia; de que a inteligencia o exame critico, o espirito

de analise eram perturbadores e, por isso, que a atitude certa

e piedosa, diante de Deus, era a confianga. Conseqiiente-

mente, que a consciencia nao podia, sem se fazer anarquica,

prescindir do confessionario, e acata-lo, e segui-lo; que a re-

ligiao e a comunhao entre o homem e Deus, entre a alma e

o criador, impunham um "prestimo mecanico". Tudo isso

matando "a vida psicologica das faculdades individuais, a

personalidade intima do homem, sob um regime de movi-

mentos automaticos" (517) dado pelo ensino.

O resultado e o declinio cultural da Peninsula Iberica;

durante os seculos XVII e XVIII que Antero de Quental sin-

tetiza dizendo:

— que a poesia cai na imitagao servil e ininteligente da

poesia latina. Um poema e sempre uma dissertagao

teologica;

— o romance e apenas a descrigao das miserias, das in-

trigas, da desmoralizagao e dos vicios da sociedade.

Sao romances picarescos espanhois e as comedias po-

pulares portuguesas. Fora disso so ha a literatura

oficial, o discurso academico, o panegirico encomen-

dado;

— a arte reduz-se aos pesadissimos e lugubres Mafra e

Escurial;

— a inteligencia esta amortecida. Nos ultimos dois se-

culos a Peninsula nao produz um unico homem su-

perior. Durante 200 anos a Reforma faz aparecer,

no resto da Europa, uma infinidade de cientistas, de

filosofos, de artistas, de literatos (Newton, Des-

(517) Rui Barbosa — Ora;5es do Ap6s(o!o, pag. 29.
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cartes, Leibtz, Vico, etc.) e a Peninsula conserva-se

muda (518).

Nao 6, entretanto, verdade, como afirmam os inimigos

do jesuita, que Sle tenha concorrido para o obscurantismo da
nacao portuguesa. A acusacao e descomedida.

Os seus m6todos de ensino e a orientacao dele eram,

realmente, condenaveis, eram desinteressantes a Portugal e

ao Estado pombalino no sentido politico. Mas e inegavel que
os colegios que 61e possuia no Brasil e em Portugal e a Uni-

versidade de fivora (da qual tinha direcao suprema) traba-

lhavam em favor da cultura. Cultura ecletica face aos pro-

blemas nacionais. Cultura neutra como lhe chamou Fer-

nando de Azevedo.

Mas algo muito diverso de obscurantismo. Se essa culpa

cabe a alguem nao ha duvida que 6 ao Estado portugues,

pois nunca moveu uma palha a favor do ensino, nao criou

escolas de grau elementar, nem colegios de grau medio. Li-

mitou-se a Coimbra, e isso desde a chegada da ordem jesui-

tica ao Reino, e isso tambem no Brasil durante cerca de 200

anos e isso, enfim, desde 1750, o que quer dizer, por 9 longos

anos da gestao de Pombal. Nao ha, assim, honestidade na
acusacao feita ao jesuita de que ele criou o obscurantismo

em Portugal. Essa gloria pertence ao Estado e, em parte, a
Pombal e nao a ele, jesuita, que foi o unico que trouxe al-

guma luz a Nacao. Uma luz fraca e sem utilidade imediata,

mas sempre luz, sempre algo oposto as trevas que o Estado

nao fez nada para extinguir (519).

O ensino Jesuita no Brasil

£ saliente o papel unificador do jesuita no conflito de

culturas no Brasil, porque ele

— estabelecendo um sistema unico de educacao literaria

e religiosa;

(518) Antero de Quental — Cansas da Deead^ncia dos Potos Pentonnlaren,

p&gs. 15, 16 e 17 — PSrto, 1871.

(519) A metr6pole portuguSsa, dlr Tarqulnlo de Sousa — Jose Bonifacio,

pag. 15, nao cuidou nunca a serio das quest5es de ensino publico e de cultura

e a tenoriincla dos povos da colonia seria antes elemento de forroagao polltlca e

explora^ao econdmlca de que dispds.
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— espalhando esse sistema por todo o Brasil ocupado da

epoca;

— e criando, entre os alunos, os futuros agentes da cul-

tura religiosa, moral e literaria que divulgava,

deu unidade a sua acao, fez-se o plasmador de uma comu-

nidade politica que, atraves dele, adquiria uniformidade cul-

tural.

Uniformidade cultural que precisa ser acentuda, pois e

impossivel julgar a obra educacional dos inacianos no Brasil

sem levar em conta o ambiente social em que operou. Em
outros termos, sem levar em conta:

a) a presenga do indio e a do negro escravo trazendo,

cada urn, um largo quinhao de culturas, de estilos

de vidas, de comportamentos psiquicos;

b) a presenga do mestigo, que e um tipo social em as-

censao, personalista, desejoso de afirmar-se e, por

isso, instavel, inquieto; herdeiro de uma cultura

mista, em que ha elementos do negro (ou do indio)

e a do branco;

c) a presenga dos senhores de engenho, das autoridades,

dos chefes da sociedade em formagao e, nos quais

se desenvolve um individualismo arrogante e uma
moral de mandoes.

Leve-se em conta, tambem, no julgamento da sua obra

unificadora, a mobilidade horizontal e vertical da sociedade

brasileira de seu tempo; os impactos de crendice que recebia

a religiao catolica e os abalos que os bons costumes sofriam

pela existencia do colono so, da negra e da india escrava.

Por fim, a existencia, nessa sociedade, do homem de ha-

veres que nao admite restrigoes a sua liberdade sexual.

Leve-se em conta tudo isso e se concluira que no meio
daquele aglomerado humano o jesuita foi o elemento de

resistencia a anarquia da sociedade em formagao e, simulta-

neamente, o elemento que estimulou nela o gosto pelas coisas

do espirito (520).

(520) Anota Amgrlco Jacoblna Lacombe que o ensino jesuita sendo gratuito,

com renda assegurada pela coroa, era protundamente democr&Uco. Garantla a
ascens&o social de gente humllima.
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Monopolio do ensino

Evidentemente, a sua agao teve como fator de exito o

monopolio sobre o ensino em Portugal e no Brasil. Mas
isso nao diminui o merito do jesuita, de vez que se tal acon-

teceu foi porque so ele aparece (especialmente no Brasil),

durante duzentos anos, preocupado com a educacao publica.

A Metropole nada fez nesse capitulo. A Metropole largou

o Brasil a sua sorte e so por duas vezes tomou medidas li-

gadas a instrugao. A primeira, criando uma aula de arti-

lharia e arquitetura militar na Bahia, em 1699; a segunda,

criando outra aula analoga no Rio, em 1738. Quanto ao

mais, a Metropole nao se mexeu. Nem instrugao primaria,

nem media, nem superior. Com respeito a esta, so uma vez

deu sinal de.vida, e isso para se opor a criacao de uma uni-

versidade na Bahia, proposta pelos jesuitas.

Tambem as outras ordens religiosas nao entraram no
mercado da instrugao. Tiveram papel destacado na reducao

do indio e colaboraram, em alguns casos, na educacao da
gente brasileira.

Mas isso em agao diminuta — como os Carmelitas, que
fundaram em Belem do Para um curso de filosofia e teologia,

e os Mercedarios, que tambem tiveram em Belem um Centro

de Ensino onde se ensinava o direito canonico, a filosofia, a

teologia e ciencias naturais. A verdade e que o padre das

outras ordens se omitiu da agao educativa no Brasil e deixou,

em consequencia, o campo livre ao jesuita.

Pode-se concluir, destarte, que o monopolio da instrugao,

de que tanto e acusado o jesuita, comega por ser culpa do

Estado que a abandonou e das outras ordens religiosas que
se interessaram, em grau muito reduzido, pela conquista es-

piritual da sociedade brasileira.

Execucdo do ensino pelos Jesuitas

A instrugao ministrada pela Companhia de Jesus era de

dois tipos:

— a publica, subsidiada pelo Rei e cujo padrao e o Co-

legio Real das Artes de Coimbra;
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— e a das Missoes, que tambem era subsidiada mas com
o fim especial de catequese.

De maneira que nas escolas do primeiro tipo ha a obri-

gagao juridica da gratuidade; nas segundas essa gratuidade

so se pode referir aos individuos que freqiientam o colegio

com o fim de serem sacerdotes.

Por isso, os Alvaras que regulam o subsidio regio, refe-

rentes as segundas, precisam que o auxilio pecuniario do Rei

se destina somente:

— a aiimentagao e ao sustento dos padres;

— e a formagao daqueles que lhes devem substituir.

Mas apesar disso os jesuitas mantiveram, no Brasil, em
seus Colegios, a instrugao gratuita. Apenas nos Seminarios

— que eram Colegios internos — o aluno era contribuinte,

porque alem do ensino tinha morada e aiimentagao. E quem
freqiienta os colegios dos jesuitas? Pode-se afiangar que o

filho da gente da classe media entao existente no Brasil: o

filho do luncionario publico, do senhor de engenho, do criador

de gaao, do oficial mecanico, etc. (521). Isso porque no
Brasil dos seculos XVI, XVII e XVIII — seculos da agao edu-

cacional dos jesuitas — a sociedade so possui duas camadas:

os brancos, que sao os dirigentes da comunidade politica e

se hierarquizam de forma pouco acentuada, e o negro e o

indio escravo (522).

Estes sao o material de trabalho, as maquinas de pro-

dugao de servigos e nao podem, por isso, dispor de seu tempo
e empenhar parte dele na escola.

E o branco o unico aluno dessa escola, porque e o linico

cujo estilo de vida permite assegurar a possibilidade de fre-

qiiencia.

Mas, como anota Serafim Leite, "nem os padres tinham
obrigagao do ensino (ministravam, nos diz ele, por beneme-
rencia publica) nem os pais eram obrigados a mandar os

filhos a escola".

C>21) Serafim Leite — Hlsldrla da Companhla de Jesus, Tomo VII, Livro II,

•pag. 143.

(522) Serafim Leite — Hlst6ria da Companhla de Jesus, Tomo VII, Llvro II,

pig. 143.



380

Conclui-se, portanto, que a Instrugao Primaria no Brasil,

da epoca jesuitica, nao foi montada pelo Estado. Existia

pela benemerencia das ordens religiosas, especialmente dos

jesuitas. Sendo assim:

— o corpo de professdres s6 se podia recrutar entre eles;

— e os livros e os instrumentos de ensino estavam tara-

bem em suas maos.

A verdade e que o jesuita ja possuia (quando foi expulso

por Pombal) urn total de 17 estabelecimentos de ensino es-

palhados por todo o Brasil.

Desses estabelecimentos, onze colegios foram organizados

no seculo XVII:

— o da Bahia; o do Morro do Castelo no Rio; o de

Olinda em Pernambuco; o de Sao Paulo; o de Santos;

o do Espirito Santo; o de S. Luis do Maranhao; o

de Belem; o de Recife; o da Paraiba; o de Cachoeira.

No seculo XVIII se juntam aos onze colegios mais seis

seminarios: o da Paraiba, o de Paranagua, o da Bahia, o do

Para, o do Maranhao, o de Cachoeira, na Bahia (523).

* * *

fisses dezessete estabelecimentos no Brasil provam, como
afirma Fernando de Azevedo (524), que os jesuitas "concen-

traram na Escola Superior a grande ambicao de sua politica

educativa: a elaborac&o de uma elite culta e religiosa que

realizaria os objetivos misticos e sociais de S. Inacio".

Por isso, conclui o mesmo autor, "o ensino elementar foi

para o jesuita o instrumento de catequese". Instrumento

secundario aos seus objetivos; ao fim de sua politica edu-

cacional que era forjar uma elite afim com os propositos ins-

titucionais da Companhia. Daquela milicia religiosa que

existia para combater a heresia protestante e afirmar a su-

premacia no espiritual como igualmente no temporal, da

Igreja Cat61ica.

(523) Na mcsma 6poca os inacianos dispunham cm Portugal dc 24 colegios

€ 17 casas resldenciais.

(524) Fernando de Azevedo — A CnHnra BrasHcIra, pag. 293.
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A instrucao secundaria dos jesuitas se distribuia por dols

cursos: o de Letras Humanas e o de Filosofia e de Ciencias

chamado tambem de Artes. No primeiro, ha tres classes:

Retorica, Humanidades e Gramatica. Em todas elas impe-

rava o conhecimento do mundo grego e latino. Evidente-

mente, de um mundo ja recuado nos fatos e nas ideias do

seculo XVIII. Assim

:

— a Retorica e estudada com o auxilio de Demostenes,

dos opusculos seletos de Luciano, as Vidas e Tratados

de Plutarco, Homero, Sofocles, Euripedes, Cicero, Tito

Livio, Suetonio, etc.;

— as chamadas Humanidades exigem os Hinos de Ho-

mero, os Caracteres de Teofrasto, as Cartas Seletas de

Ovidio, etc.;

— por fim, na Gramatica que se estendia por tres classes,

dominam os autores latinos. E reaparecem, Isocrates,

Cicero, Virgilio, Ovidio, etc. (525).

Por isso, nesse ensino secundario, a Historia e a Geografia
— diz o insuspeito Serafim Leite — "incluia as nocoes indis-

pensaveis a exata compreensao dos textos, alguns dos quais

essencialmente historicos como, entre outros, Cesar, Salustio,

Quinto Ciircio, Tito Livio e Suetonio".

Como vemos, o jesuita nao ensinava a Historia e Geo-

grafia de Portugal nem dos paises que o cercavam.

Nao ha negar que no seculo XVIII introduziu-se nos pro-

gramas escolares da Companhia no Brasil o livro Epitome

Cronologico, Genealogico e Historico do padre Antonio Maria

Bonuci. Mas esse livro e "um misto de historia sacra e his-

toria profana" que faz "de Jesus Cristo o centro da His-

toria" (526).

* * *

Quanto as linguas, o estudo se reduzia ao latim, ao he-

braico, ao grego. fiste, substituido pelo tupi "no periodo

inicial do Brasil em que eram poucos os estudantes". Mas

1 (525) Piano de Estudos citado por Serafim Leite — Historia da Companhia
de Jo so* Tomo VII, pag. 151.

(526) Serafim Leite — Historia da Companhia d» J*sns, Tomo VII, pag. 169.
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a partir do meado do seculo XVII — "o grego comecou a ser

estudado" e o tupi desaparece dos programas.

Quanto ao ensino do latim e a exclusao do ensino das

linguas dos paises cultos da Europa — tem uma explicagao

natural: o latim e, na epoca da aq&o educacional dos je-

suitas, o maior instrumento da cultura ocidental. t, nele que
se escrevem as obras filosoficas, as de ciencia, as de literatura.

E foi em latim que escreveram Lutero e Calvino. Por isso,

para acompanhar o pensamento alem fronteiras — impu-

nha-se saber latim (527).

So mais tarde, com o advento do nacionalismo, com a
formagao dos Estados afirmativos e ciumentos, 6 que as lin-

guas nacionais afloram como uma das caracteristicas da

cultura.

Logo — nada ha que estranhar na ausencia do ensino

do portugues no curriculo dos colegios jesuitas e especial-

mente quando se sabe que so em 1853 se cria, no Colegio

Pedro II, a cadeira de Portugues (527-A).

Todavia, nos colegios jesuitas se ensinava "a lingua

patria" mas essa nao excedia da Escola Primaria, e, como
afirma Serafim Leite, o seu estudo era feito "em funcao dos

classicos".

Por sua vez, o Curso de Filosofia e de Ciencias Naturais

(o de Artes) era dividido em tres anos, com classes de logica,

metafisica, matematica, etica, ciencias fisicas e naturais.

Quanto a matematica, os jesuitas ensinavam, segundo

Serafim Leite, as primeiras operacoes e so a partir de 1757,.

no Colegio da Bahia, em grau mais elevado.

Anote-se que em Coimbra os jesuitas foram, por varios

anos, professores de matematica. Nao era, portanto, por

falta de mestres da materia que o ensino no Brasil foi ele-

mental

(527) O discurso do M6todo foi publicado em francos em 1637. S6 em 1644

ee verteu para o latim. Foi possivel entao espalha-lo pela Europa (Ant6nio Alberta

de Andrade — Verney e a Fllosolla Fortn^n£sa, pag. 174).

(527-A) Observacoes feitas ao autor por Americo Jacobina Lacombe.
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Quanto as ciencias Naturais, que o programa de Filosofia

registra, e bom sabermos que elas estavam fora da epoca,

que se constituiam pelas "especulacoes Aristotelicas"; que

nao haviam ultrapassado aquele sabio grego, onde o jesuita

nao encontrava nada de superior; "nada que investigar ou

que discutir. Mas so o que comentar" (528)

.

Foi esse curso, segundo Pedro Calmon, que formou na
epoca colonial "uma especie de bacharel em letras".

* * *

Razao tinha, pois, o padre Antonio Verney — da Con-

gregagao do Oratorio e antigo membro da Sociedade de

Jesus — na critica que faz ao ensino dos jesuitas, em seu

livro O Verdadeiro Metodo de Estudar. is a primeira critica

severa a educagao jesuitica, ao seus metodos de ensino e as

insuficiencias dele. O livro aparece em 1746 — quatro anos

antes de Pombal assumir o poder — o que quer dizer, quatro

antes de se iniciar o desprestigio da congregacao inaciana.

Talvez isso explique porque pode Verney falar tao claro

e por a nu, sem restricoes proibitivas, o que de falho e de
atrasado continha a pedagogia e didatica jesuitica.

Nesse livro ele mostra que:

— o latim ensinado pelos jesuitas e feito por mau pro-

cesso, mau compendio e a pancada;

— nas Escolas Jesuiticas nao se ensina o portugues;

logo, nao se cria a primeira condicao de afirmacao

nacional que esta no culto da lingua
;

— nao se ensina "geografia, nem cronologia, nem an-

tiguidades", o que representa mais um elemento de

incaracterizagao nacional, pelo desconhecimento do
pais, de sua terra, de sua gente e de sua Historia;

— nao se ensina nem ingles, nem alemao, nem frances,

nem italiano, linguas onde comegam a aparecer obras

de cultura e, em consequencia, impedindo a inteli-

(528) Fernando de Azevedo — A Cultura Brasllelra, pag. 301.
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gencia portuguesa de acompanhar a evoluc&o cientl-

fica do mundo;
— nao se permite, atraves do ensino, que Portugal par-

ticipe da eclosao das ideias politicas e religiosas que
havia mais de cem anos buscavam dignificar o homem
como pessoa humana;

— o ensino de matematica era muito atrasado;

— no campo da Medicina nao se ensinava aos medicos
nem fisica nem anatomia;

— havia uma ausencia completa do estudo da Historia.

A critica de Verney teve grande eco e foi, como se sabe,

baseado nela que Pombal, em 1770 (20 anos apos a sua su-

bida ao poder) reforma a Universidade de Coimbra (528-A).

Pombal e a instrucdo

Cronologicamente as medidas de Pombal que interes-

saram a Instrugao, durante os seus 27 anos de governo, foram

as seguinte:

a) maio de 1759 — nove anos ap6s a sua ascensao ao

poder : criagao da Aula do Comercio.

Aula sugerida pela Junta do Comercio de Lisboa, que
apresentou os Estatutos dela e que a justificou em longa

Memoria. De Pombal ha nisto tudo urn unico merito : haver

concordado com a lembranga e haver dado as garantias

oficiais para torna-la possivel. Is o proprio Alvara de 19 de

maio (que a cria) quem diz honestamente

"A Junta do Comercio destes Reinos havendo

considerado que a falta de formalidade na distri-

buicao e ordens dos livros do mesmo comercio" 6

causa "de decadencia e rulna de muitos comer-

ciantes",

propos a Sua Majestade "o estabelecimento de uma aula em
que se ensinassem os principios necessarios a formar um ne-

gociante perfeito" (529).

(528-A) Verney era terrivel inlmigo dos inacianos. Ha cartas d§le em que
os acusa de "fautores de t6das as desgracas" "propagadores das trevas da igno-

rancia, (omentadores de tddas as revolug5es contra os tronos" (AntOnio Alberto

de Andrade — Verney e a Fllosotla Portngaesa, pag. 27).

(529) Colec&o da Legislafao Fortngnesa, organlzada por Delgado da Silva,
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b) junho de 1759 — criagao de um Diretor de Estudos

que superintended toda a instrugao; criagao, em
cada bairro de Lisboa, de "uma classe aberta e gra-

tuita" onde se ensinara "gramatica latina"; criagao

em Lisboa de quatro aulas de grego e quatro de re-

torica; criagao de aulas analogas em Coimbra, Evora,

Porto e nas Vilas que sao cabegas de Comarca.

Como sempre, aproveita-se o Alvara que cria essas aulas

para atacar o jesuita; para atribuir a ele todo o mal da
incultura portuguesa, cujo ensino "escuro e fastidioso" pouco
mais fez que "ilaquear os alunos nas miudezas da gramatica".

E para que a partir do Alvara nao subsista esse estado

"escuro e fastidioso", adota-se o Compendio para uso das Es-

colas da Congregagao do Oratorio.

Todavia, seis meses depois, em janeiro de 1760, e por

informagoes do Diretor de Estudos (criado pelo Alvara de

junho do ano anterior) sabe-se que as medidas que inundam
Portugal de aulas de Latim, Grego e Retorica cairam no vazio.

Nao se corporificaram. Nao conseguiram melhorar aquele

ensino "escuro e fastidioso" dos jesuitas. Isso (diz o novo

Alvara do Rei, de janeiro de 1760) "por falta do competente

numero dos professores habeis".

Em virtude dessa carencia (confessa ainda o mesmo Al-

vara) nao se "chegou ao termo de se por, na sua inteira

observancia, tudo o que houve por bem ordenar na lei" (re-

fere-se a de junho de 1759).

Mais tarde, setembro de 1761, o mesmo Diretor de Es-

tudos traz novo depoimento. Ja sao decorridos quase tres

anos da expulsao dos jesuitas e no entanto "so se estabele-

ceram estudos regios (classes) na corte, em Coimbra, Evora

e Porto".

No resto do Reino (inclusive no Brasil) "grande parte dos

vassalos de Vossa Majestade nao tern meios de se aplicarem

aos estudos "por lhes faltarem" recursos para pagar os

mestres".

Nao tendo recursos, diz o gestor maximo do ensino,

"perde o reino muitos homens que nas letras o poderiam servir

com utilidade".

25



Quanto ao ensino da Retorica, ele declara "que ha falta

de professores capazes para ensinar", e quanto ao da Filo-

sofia, que "a falta de aulas publicas de Filosofia em todo o

reino e sumamente prejudicial" (530).

Acrescentemos agora, as palavras do Diretor-Geral,

aquelas que escreveu (logo apos a saida de Pombal) D. Fran-

cisco Lemos, urn dos membros da Junta Literaria que re-

formou a Universidade.

Pela posicao, homem do Marques, homem adversario dos

jesuitas e homem insuspeito quando critica a reforma de 1759.

Diz ele a Rainha D. Maria:

"Sua Majestade seja servida de restaurar os es-

tudos de Humanidades que se acham na ultima de-

cadencia nestes reinos" (531).

Por fim, oucamos o professor Francisco Jose dos Santos

Marrocos em sua desolada Memoria sobre os Estudos Menores

em Portugal, apresentada a Rainha D. Maria I, dois anos apos

a saida de Pombal. La ele diz honestamente que se "contam,

nesta Corte, 18 pobres mestres com 90 mil reis de ordenado",

"por isso vejo serem ocupadas as Aulas por homens estupidos

e pouco dignos, tolhendo a mocidade para nada ser" (532).

Foi, pois, uma reforma "faz de conta" que se limitou a

substituir (pelo menos no Brasil) os danos de um ensino mal
feito pelos danos da ausencia completa dele.

* * *

Assim, Carvalho:

a) fecha todos os Colegios que os jesuitas mantinham
no Brasil;

b) supre a falta deles, entregando o ensino as Muni-

cipalidades;

(530) Te6filo Braga
pag. 355.

(531) Tefidlo Braga
pag. 591.

(532) Te6filo Braga
pag. 593.

— Hlst6r!a da Universidade de Colmbra, 3° Volume,

— Hlst6rla da Universidade de Colmbra, 3° Volume,

— Hist6iia da Universidade de Colmbra, 3° Volume,



c) e como nao tern professores, nem material pedago-

gico, nem recursos financeiros para substituir a ma-
quina educacional jesuita por outra, falha comple-

tamente. O Brasil fica sem instrucao durante todos

os anos que medeiam entre 1759 e 1772 (13 anos),

quando se cria o Subsidio Literario (533).

Referindo-se a esse descalabro, Pereira da Silva, um dos

apologistas de Pombal, nao teme em afirmar que "embora

o Marques de Pombal empregasse os seus esforgos" para di-

vulgar a "instrugao primaria" esta se "achava atrasadissima"

Quanto ao Brasil, ele afirma "que a instrugao dada ao

povo a expensas do governo e escolas publicas que ele [Pom-

bal] criara, estava abaixo do mal que delas se pode dizer"

porque "em todas as capitanias em que os jesuitas tinham
casas, encontrava o povo escolas organizadas e dirigidas me-
todica e reguiarmente". E agora, "alem de poucas [escolas]

para uma tao larga extensao de territorio e para a propria

populacao que por ele se derrama, apenas sabiam mais

os professores de primeiras letras do que os seus disci-

pulos" (534).

Repare-se que so treze anos depois de expulsos os jesuitas

do Brasil e que se cria, no Rio e nas capitals das Capitanias,

aulas de latim, grego e gramatica. Contudo, so em 1774,

faitando tres anos para Pombal deixar o poder, e que, por

iniciativa dos padres Franciscanos, se instala, no Rio, um
curso superior mais sistematico. Pombal estabeleceu apenas

aulas dispersas, isoladas, sem ligagoes organicas. Aulas que

nao tinham quern as fiscalizasse, pois apesar de se haver

criado em 1759 a Diretoria de Estudos, como orgao de supe-

rintendencia do ensino no Brasil, essa superintendencia so

e realizada a partir de 1799 (22 anos apos a saida de Pombal)
pelo Vice-Rei.

(533) Diz Fernando de Azevedo — que em 1759, com a expulsao dos je-

suitas, o que sofreu o Brasil nao foi uma reforma de ensino mas a destruigao
pura e simples de todo o sistema colonial do ensino jesuitico. E por isso, con-
tinua 61e, "todo o periodo de quase meio seculo que se estende da expulsao dos
jesuitas a transferencia da cdrte portuguesa para o Brasil, e de decadencia" —
Cnltora Brasilelra, pags. 314 e 319.

(534) Pereira da Silva — HI B t6ria da Fuudaijao do Implrlo Br»silciro,

Tomo I, pags. 211 e 212.
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£ facil perceber, desde ja, que a expulsao (em massa e

por um ato brusco) dos jesuitas do Brasil quebrou um sis-

tema educacional e deixou, sem amparo de cultura, milhares

de mocos do Brasil. Mogos que se fizeram homens sem re-

ceber do Estado pombalino nada de compensador, nada que
substituisse os dezessete estabelecimentos que os jesuitas pos-

suiam em 1759, quando foram expulsos. E isso porque o pro-

blema so foi retomado treze anos depois, quando (com a

criagao do Subsidio Literario e na base financeira dele) se

estabelecem escolas publicas (6 de novembro de 1772) (535).

Mas a verdade e que, apesar desse subsidio, em 1798, "era

deploravel o estado de tais escolas em todas as capitanias do

Brasil; poucas existiam e estas exercidas por homens igno-

rantes". Por fim "o subsidio Literario nao chegava para

pagar o professorado" (536).

Essa situagao e confirmada pela Carta Regia de 9 de

setembro de 1799, na qual se dizia ao Vice-Rei que "aten-

dendo ao estado lastimoso da instrucao" informasse qual

o aumento que poderia ter o Subsidio Literario (537).

Em sintese:

— a instrucao jesuita, alem de nao preparar homens
para a sociedade portuguesa, era nociva no campo po-

litico, pois se opunha ao conceito do Estado Nacional,

do Estado que emergia, de forma irresistivel, das ideias

da Reforma e que tinha em Pombal o seu grande de-

fensor;

— mas era a unica que existia, em numero e extensao,

capaz de dar, a gente do Brasil, atraves de seus de-

zessete estabelecimentos, a primeira fervura cultural.

(535) O Subsidio Literario reunia impostos s6bre aguardente, came e vi-

nagre

:

— Uhas dos Acores e Madeira: 4 rGis em Canada de aguardente e 160 rGis

em cada pipa de vinagre

;

— Brasil: 1 real em cada arratel de carne e 10 reis em Canada de aguar-

•

. 4*irte».. . .... .... -•! mi i'juttm • • » '

(536) M. Moreira de Azevedo — Kevlsla do I.H.G.B., Volume LV,
2a Parle, pig. 148.

(537)
*
Kcvlsta do I.H.G.B., Volume II. pig. 149.



Dessa forma, o ato de Pombal, feito sem nenhum estudo

da exata situacao em que vivia o ensino:

— sem outros mestres que os religiosos (e na materia

jesuitas)

;

— e sem outro material didatico que o deles,

o gesto de Pombal foi uma calamidade. Expulsa os profes-

sores e proibe o uso dos livros didaticos, isto e, tira a instrugao

no Brasil todos os seus instrumentos de agao.

So treze anos depois, em 1772, e que vao ser conhecidas

as primeiras medidas organicas (treze anos depois da expulsao

dos jesuitas), quando se cria o Subsidio Literario.

Nesse interim, da-se a dispersao de mestres, de alunos,

de livros, de material didatico.

Nao ha duvida de que cabe as Municipalidades, apos a

expulsao dos jesuitas e antes do Subsidio Literario, o encargo

de criarem escolas. Mas elas nao tern mestres, nem ele-

mentos pedagogicos para se desobrigarem da tarefa.

Talvez isso explique por que, em 1777, ano mesmo em
que Pombal deixa o governo, so existam na Bahia dois pro-

fessores e onde "a falta de estudos publicos ha quase 20 anos"

"ofendia a populagao" (538).

Tambem em 1799, conforme a Carta Regia de 9 de se-

tembro, ou sejam 20 anos depois da expulsao dos jesuitas, o

estado da instrugao publica no Brasil era considerado lasti-

mavel

.

Agora e o memento de perguntar quern foi, no assunto

instrugao publica, mais util ao Brasil no seculo XVIII: Pom-
bal ou os jesuitas ?

A resposta, creio, e uma so: a acao de Pombal foi nociva.

Nociva porque o Bern Publico representado pela Instru-

gao publica no Brasil, no tempo dele, era realizado pelo je-

suita. Realizado com senoes, com processos ja atrasados, com

(538) Pedro Calmon ^ Espirilo da Sociedade Colonial, pag. 130.
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preocupacoes de seita, mas, de qualquer modo, representan-

do um primeiro esforco cultural, urn primeiro Bern Publico.

A prova e que, apesar dos defeitos pedagogicos e politicos da

instrucao que ministravam, os jesuitas formaram no Brasil

grandes figuras intelectuais : Antonio Vieira, Gabriel Soares.

Gregorio de Matos, Fernao Cardim, Bento Teixeira, Simao
de Vasconcelos, Alexandre de Gusmao, Bartolomeu de Gus-

mao, Rocha Pita, Bernardo Berredo, Vicente Salvador, Pedro

Taques, Santa Rita Durao, Claudio Manuel da Costa, Basilio

da Gama, Alvarenga Peixoto, etc.

O Colegio dos Nobres

Cronoldgicamente, a criagao em 1765 (15° ano de gover-

no onipotente) do Colegio dos Nobres e a 3a medida da admi-

nistracao pombalina no campo da instrucao.

Tambem aqui o merito de Pombal reduz-se a aceitar as

sugestoes sobre o assunto e haver determinado as providen-

cias administrativas para realiza-las.

As sugestoes foram dadas por um medico portugues,

Dr. Ribeiro Sanches, que vivia em Paris desde 1747, apos ha-

ver sido medico na Corte Russa. Homem culto; conhecedor

dos problemas de instrugao e em dia com as ideias renovado-

ras da ciencia.

A ele o Diretor de Estudos escreve uma longa carta. Re-

mete o Alvara de 28 de junho de 1759, em que noticia a ex-

pulsao dos jesuitas, o fechamento de seus colegios, a aboli-

cao de seus livros e de seus metodos no ensino em Portugal

e pede sugestoes para a Reforma em perspectiva. As bases

devem ser: a secularizacao do ensino e a modernizacao dele

no campo da ciencia e da filosofia.

Sanches responde a consulta em uma serie de cartas es-

critas, nesse mesmo ano de 1759, e propSe, entre outras coi-

sas, a criacao do Colegio dos Nobres. Sobre o assunto, diz

ele:

"no ano de 1751 se estabeleceu em Paris a Escola

Real Militar que se destina a educar quinhentos gen-

tis-homens a custa [do tesouro] real", nelas "os mi-
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litares sao os mestres das artes da guerra", "os se-

culares, homens de letras — ensinam as artes e as

ciencias"

.

Informa tambem que "a Enciclopedia descreve esta fa-

mosa escola" "que se podia imitar em Portugal".

Tambem, continua ele, escolas analogas foram institui-

das na Dinamarca, na Suecia, na Prussia e em Madri, "pa-

recendo pois que Portugal esta hoje quase obrigado, nao so

a fundar uma escola militar mas a preferi-la a todos os es-

tabelecimentos literarios que sustenta com tantos gastos".

Nas escolas portuguesas, esclarece, so se formam o Sa-

cerdote e o Jurisconsulto, nao tendo "a nobreza ensino algum
para servir a sua patria em tempos de paz e de guerra".

Propoe, entao, "o estabelecimento de uma Escola para

nela ser educada a Nobreza e Fidalguia".

Escola em que se ensine

— as linguas portuguesa, latina, castelhana, francesa

e inglesa,

— a aritmetica, a geometria, a algebra, a trigonome-

tria, as secoes conicas, etc
.

,

— a Geografia, a Historia profana, sagrada e militar,

— o risco da fortificagao, a arquitetura naval, militar

e civil,

— a hidrografia e nautica,

— a danga, a esgrima, a equitacao e a natacao,

— filosofia, direito civil, economia politica, etc. (539).

Como vemos, pelo titulo e pelo programa que foi adota-

do em 1761, o Colegio dos Nobres nasce das sugestoes de

Sanches.

Para instala-lo, aproveita-se o edificio que pertencera

aos jesuitas, e para a sua manutengao, destinarn-se as rendas

dos bens da extinta Companhia de Jesus.

— Historia da Universidade de Coimbra, 3° volume, pa-
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Mas apesar de criado em 1761 e apoiado por estas facili-

dades de instalacao, o Colegio so entra em funcionamento
cinco anos depois, em 1766.

Nele se adota o programa sugerido por Sanches e e evi-

dente que, nele, se inicia em Portugal uma era nova na ins-

trugao media. Algo de mais eficiente que aquela instrugao

rotineira e literaria que o jesuita mantinha.

Apesar disso, o Colegio tinha um defeito de estrutura.

Era um instituto destinado ao fidalgo; a gente de sangue

azul. Com ele se acrescenta ao nobre mais um privilegio.

O Colegio fez-se, assim, obra de separagao social; obra

fora do espirito do seculo XVIII, e, sobretudo, obra desmere-

cedora do Pombal que os enamorados alcunham de enciclo-

pedista em luta contra o obscurantismo jesuitico.

E se compararmos o Colegio dos Nobres com um Colegio

dos inacianos, havemos de concluir

— que o primeiro, Colegio dos Nobres, e modelado em
termos de uma cultura mais objetiva e mais racional,

mas nega essa cultura ao portugues comum,
— enquanto que o segundo (Colegio jesuita) toma posi-

cao oposta: abre as portas a todos, mas da-lhes uma
instrugao sem nenhuma aplicagao racional.

* * »

Criado o Colegio, o Brasil nao participou dele, e isso pela

razao natural de nao possuir, em sua sociedade, elementos

que pudessem entrar em suas salas. Foi, portanto, criacao es-

tranha ao nosso interesse.

Quanto ao povo da Metropole, tambem a utilidade nao

foi grande, eis que 10 anos depois de criado estava em total

decadencia. Estava tao fora das finalidades de sua institui-

cao que o professor Jose de Sousa Farinha, em representacao

ao rei D. Jose, afirma

"que nos primeiros dez anos de sua existencia se

criaram nele [apenas] uns trinta fidalgos, e ainda
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que depois que deu essa primeira camada nunca
mais medrou nem luziu",

e isso porque houve duas causas perturbadoras : "o pouco

zelo e atividade dos mestres, e o prego da pensao anual —
coisa dura e pesada para qualquer casa [Nobre] ainda as

que tern grandes rendas" (540).

* * *

Ainda aqui se pode concluir que Pombal nada mais fez

que substituir um erro por outro, acreditando nas virtudes

politicas de sua legislacao e na eficacia das exigencias ao

cumprimento dela. Enfim, com o Colegio dos Nobres se re-

petem as posicoes anteriores, onde domina a ideia ingenua

de admitir que a letra da lei tern o condao de modificar a es-

trutura da sociedade. Por essa razao, Pombal, falhou ainda

uma vez, porque, diz um observador da epoca,

"quis civilizar a Nacao e ao mesmo tempo faze-la es-

crava, quis espalhar a luz das ciencias filosoficas e,

ao mesmo tempo, elevar o poder real ao despotismo,

quis fazer tudo sem piano, sem sistema, aos pedacos

e a retalhos" sem ievar em conta que esses peda-

cos "nao se uniam nem se ajustavam bem entre

si" (541).

A reformer da Universidade de Coimbra

Desde a eclosao da Reforma, no seculo XVI, o sistema

catolico feudal entra em crise. O Papado comega a perder o

seu poder no campo temporal . Os Estados comecam a se afir-

mar como entidades soberanas. E isso tudo nascendo de con-

ceitos novos no campo religioso, no campo politico, no campo
juridico.

(540) Te6filo Braga — Hist6ria da Universidade de Coimbra, pag. 354.

(541) Carta de Ribeiro dos Santos, publicada por Teofilo Braga na Hlstorta

da Universidade de Coimbra, pag. 570.



No seculo XVIII §sse movimento renovador se estende

mais. Atinge a ci§ncia, a arte, a literatura, a filosofia, a edu-

cacao

.

Dir-se-ia que o seculo XVIII sente-se fadado a substituir,

a mudar, a negar tudo o que recebeu do passado; a opor-se

aos costumes dele, aos seus conceitos morals, as suas ideias

politicas, as suas instituigoes, a pr6pria arte, esquecendo,

nesse desprezo, que os fatos a que assistia, que as ideias e os

sentimentos da sociedade, nada mais eram que consequentes

de outros tantos sentimentos e ideias antecedentes a ele.

Dai o aspecto vago, fantasioso, anarquico do movimento
reformista do seculo XVIII.

« * it

Em Portugal esse movimento nao penetrou com facili-

dade. O jesuita e a Inquisigao vigiavam a fronteira; faziam

a politica sanitaria; impediam que o regime catolico feudal

fosse abalado.

Mas, apesar deles, o novo espirito ia se infiltrando atraves

de homens Portugueses fugidos do Santo Oficio. Fugidos

para as terras reformadas, onde se embebiam das ideias em
voga, dos conceitos mais elevados da ciencia, do sentimenio

novo de maior justica social, e onde percebiam os maleficios

que a igreja jesuitica causava em sua patria, fechando-a ao

progresso da tecnica.

Movimento de infiltracao irresistivel, que se faz atraves

da carta ao amigo, do livro clandestino que se envia e ate do

contacto pessoal.

Aparece entao um novo tipo — o "estrangeirado", mal-

quisto pelo jesuita e que, aos poucos, cerca o rei — e seu Mi-

nistro em Paris, como D. Luis da Cunha, ou seu secretario

particular, como Alexandre de Gusmao.

Estrangeirado que consegue, pelos conceitos que defen-

de, levar esse rei, D. Joao V, a atitudes renovadoras:

— a imitar Luis XIV; a introduzir a moda francesa na

Corte; a permitir que uma parcela daquele espirito

novo sacudisse a poeira jesuitica,
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— a proteger a congregagao do Oratorio — conhecida

adversaria dos inacianos e onde se recrutam os ho-

mens que combatem, com argumentos seguros, os

seus processos de ensino,

— a aceitar a sugestao do Conde de Ericeira no sentido

de reformar o ensino em Portugal, cometendo para

isso a Jacob de Castro Sarmento (portugues mora-

dor em Londres) a tarefa de traduzir para o verna-

culo o livro de Bacon Novum Organum. Nao se fez

a traducao . Os jesuitas, com o padre Carbone a testa,

impediram tal coisa. Mas o problema entrou na agen-

da do rei;

— a permitir a divulgagao em Portugal do livro do pa-

dre Oratoriano Luis Antonio Verney, O Verdadeiro

Metodo de Estudar, que combate o ensino jesuitico

frontalmente e sugere programa inspirado nas ideias

novas

.

Nao se creia. entretanto, que o espirito renovador tao

vivo na Franga, na Inglaterra, na Holanda e na Italia, tenha

atingido, com a mesma intensidade, o ensino superior.

Muitas Universidades estavam em grande atraso em re-

lagao ao meio cultural que as cercava. Atraso de metodos,

de processos e de ideias.

Em Franga, pelo depoimento de um professor, sabe-se

que:

"raras universidades tern bibliotecas, mais raras ain-

do sao as colegoes cientificas e a Universidade de

Medicina de Montpeliier nao tern gabinete de ana-

tomia e nao tern biblioteca".

Conclui o professor dizendo

"que contraste o da ciencia e o do ensino no seculo

XVIII !

" "O seculo XVIII cientifico fez-se fora das

Universidades e sem elas" (542)

.

(542) Tedfilo Braga — Historia da Universidadp de Coimbra, 3° volume, pa-
pi na 138.
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Tambem em 1763 um portugu§s, o douto Antonio Nunes
Ribeiro, dizia, em seu livro Metodo para Aprender e Estudar

Medicina, que

"nas Universidades de Salamanca, de Pisa, e nas

Universidades de Italia e Franca os estudos estao

hoje na maior decadencia, porque os professores or-

dinariamente aprovam todos"

a fim de nao perderem o emprego, uma vez que "estao certos

que se nao graduarem este candidato ele procurara outra

Universidade que lhe dara o diploma pelo dinheiro e nao pela

ciencia" (543)

.

Diante desse quadro nao e estranhavel o atraso da Uni-

versidade de Coimbra. Nela se refletiam tres fatores:

— a agao policial sobre o livro estrangeiro, mantida pela

Inquisicao e, depois, pela Mesa Censoria criada por

Pombal,

— a agao indireta do jesuita, agambarcando o ensino

em Portugal; impondo a esse ensino os seus proces-

sos e ideias; mantendo-o atrasado no quadro da cien-

cia e da filosofia; impedindo o ensino das lmguas
onde se processa o movimento renovador europeu.

Por fim, Coimbra sofrendo tambem o abandono em que

o Estado manteve o ensino (544) . Abandono que Pombal en-

controu em 1750 e nao corrigiu, no que se refere ao ensino

primario e secundario, senao em 1761 (onze anos) quando
cria o Subsidio Literario e nao corrigiu senao em 1772 (vinte

e dois anos) no que se refere ao superior, quando inicia a Re-

forma da Universidade.

(543) Te6filo Braga — Hist6ria da Universidade de Coimbra, 3° volume, pa-

gina 145.

(544) Talvez esse abandono fosse propositado relativamente ao Brasil, esti-

vesse no amago da consciencia politica das autoridades portuguesas, fosse a ex-

pressao de uma atitude politica. Isso se verifica em 1795 quando o Capitao-Gene-

ral D. Fernando de Noronha lembrava a conveniSncia da extingao da cadeira

de Latim no Maranhao dada por um unico professor, porque "o abuso dos es-

tudos superiores s6 serve para nutrir o orgulho proprio dos habitantes do meio-

-dia" (Brasil) "e destruir os lagos de subordinacao politica e civil que devem li-

gar -os habitantes das col&nias a Metr6pole". Citado por Candido Mendes de Al-

meida — Oireito Civil Eclesiastico, 1° Tomo, pag. 151.
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£ facil, assim, compreender a vitoria das ideias de Ver-

ney sobre o ensino em Portugal. O que e estranhavel e que

essas ideias, conhecidas desde 1746, so tenham influenciado

Pombal 22 anos depois dele exercer o mais despotico dos go-

vernos, ou seja, em 1772, quando baseado no livro de Verney,

reforma a Universidade de Coimbra.

A reforma da Universidade de Coimbra comeca pela

Carta Regia de 23 de dezembro de 1770, em que o rei D. Jose

cria a Junta de Previdencia Literaria com a missao de estu-

dar e propor novos estatutos para ela (545) . Novos estatu-

tos, diz a carta, em vista:

"do deploravel estado que tinha chegado os estudos

na Universidade de Coimbra" "fruto dos Viciosos

Estatutos pelos quais se regia a dita Universida-

de" (546).

Contudo, para malhar ainda uma vez o jesuita, desmo-

raliza-lo no credito publico e imputar-lhe a responsabilidade

dos males que afligem a Nacao, esse decreto diz que os jesui-

tas haviam introduzido no ensino

"as mais depravadas maximas para se fazerem se-

nhores absolutes nao so do governo da Universidade",

"mas para arrogarem a si a universal dependencia

dos que se aplicavam aos estudos de todas as cien-

cias" (547)

.

Repare-se que Sebastiao de Carvalho assume o poder em
1750 e so 20 anos depois (de governo fortissimo em que a sua

vontade e lei) e que descobre, e procura corrigir, os erros do

ensino superior. Nao ha duvida de que S. Exa. levou muito

tempo "dormindo na pontaria".

(545) Anote-se aqui que a Junta so termina o seu trabalho em 1772, redlgln-

do um Estatuto que se espalha por 3 volumes, com 1.300 paginas.

(546) Gramosa — Sncessos de Portugal, pag. 85.

(547) A livraria da Universidade de Coimbra foi fundada por D. JoSo V,

mas na realidade so foi aberta em 1777, ano em que Pombal deixa o Governo.
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Mas a esses 20 anos convem somar mais dois, pois s6 a

28 de agosto de 1772 e que o rei, em carta a ele (548) auto-

riza a tomar as medidas necessarias a reforma da Univer-

sidade

.

Note-se tambem o fato de que os jesuitas so tinham in-

fluencia acentuada no ensino secundario. "Nos estudos su-

periores" "raramente os professores jesuitas ensinaram em
suas cadeiras" (549)

.

Dessarte,

— o tempo imenso que Pombal deixou a Universidade

de Coimbra vivendo sob o regime de um "lastimavel

estado de decadencia". Tempo que vai de 1750, quan-

do ele assume o Governo, ate 1772, quando ela e re-

formada,

— o fato de ser ela submetida diretamente ao Estado e

nao ser dirigida por jesuitas,

— o pequeno numero deles como professores nos cursos

superiores dela,

— e, por fim, a consideragao de que esses poucos pro-

fessores jesuitas haviam sido expulsos de Portugal

desde 1759, o que quer dizer 13 anos antes da Refor-

ma pombalina da Universidade,

prova a saciedade que se de fato o ensino na Universidade de

Coimbra se achava, em 1772, em grande atraso, a culpa nao

era so dos jesuitas. fistes dirigiam a Universidade de Evora,

mas na de Coimbra quase nao tinham influencia.

Todavia (e isso e caracteristico dos ditadores, dos homens
providenciais, dos guias inspirados das nacionalidades) Pom-
bal nao pode receber nenhuma parcela de culpa. Ao contra-

rio, ha de se provar, peia Carta Regia que cria a Junta da

Providencia Literaria e pelo livro que ele manda publicar

sob o titulo Compendio Historico da Universidade de Coim-

bra (550), que a culpa unica do descalabro a que chegou

aquela Universidade cabe aos inacianos.

(548) Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 86.

(549) Candido Mendes de Almeida — Direlto Civil Eclesiastico, tomo I. p6-

gina 149.

(550) O livro tem como subtitulo "no tempo da invasao dos denominados je-

suitas e dos estragos feitos nas ciencias e nos professores e diretores que a re-

giam". .



Mas a verdade e que em 1777, no ano mesmo da queda

de Pombal, o reitor da Universidade (e urn dos membros da

Junta Literaria que redigira os Estatuios dela) D. Francisco

de Lemos pedia ao Governo que se restaurassem os estudos

de humanidades "que se achavam na ultima decadencia"

(531). Decadencia de que ele Reitor devia ser urn dos respon-

saveis, pois, muitos anos depois da queda de Pombal, esse

austero reformador se preocupava "em embaracar a entrada

de livros filosoficos em Coimbra" e tomava medidas para o

fechamento dos teatros particulares dos alunos onde se re-

presentavam tragedias de Voltaire (551)

.

* * *

Com todos os seus erros e com todos os seus defeitos de

administrador, Pombal concorreu para acabar em Portugal

com o vicioso ensino superior ministrado pelos jesuitas. Mas
agiu como picareta: derrubando, demolindo, abrindo brechas.

Dai nao passou; e nao pode passar. Faltava-lhe espirito

criador e capacidade organica. Agia a jato, "confundindo si-

metria com ordem", sem piano nem coordenagao.

Mas se o Brasil nada ganhou com a criacao das "Aulas

Regias" e do Colegio dos Nobres, e inegavel que a sua elite

encontrou na Coimbra post Sebastiao de Carvalho um ele-

mento de progresso inteiectual.

* * *

Contudo, Pombal acreditava na sua obra; enamorava-se

dela; tornava-se um novo Narciso.

Coimbra da nova fase sera inaugurada por ele, em via-

gem triunfal; em excursao e cerimonia que o destaque como
o obreiro do renascimento portugues.

Com essa convicgao sincera sai de Lisboa a 15 de setem-

bro de 1772, armado de credenciais singulares, de poderes de

Vice-Rei. Leia-se a carta Regia de agosto do mesmo ano e

(551) Ver Teofilo Braga — Uist6ria da Universidade de Coimbra, 3° volume,

pag«. 571, 570, 591, 353, 592, 60, 49 e 100.



la se vera que Pombal "em nome do rei" fara tudo o que for

servido para reformar a Universidade, recebendo para isso:

"todos os privilegios que sao concedidos aos Vice-

Reis" "e ainda aqueles que eu reservo para mim".

De forma que a Universidade o cerque de "todas as hon-

ras que vos sao devidas pois sois do meu real agrado e pro-

tegao".

Como comitiva, seguem inumeras pessoas e grande acom-

panhamento de tropa (a guarda pessoal e um esquadrao de

cavalaria) . Durante o trajeto, as cidades se enfeitam, os no-

taveis delas se poem a postos, os donos de quintas disputam

a honra de hospedagem e os foguetes, e as janelas atapeta-

das, e os edificios iluminados, e as populagoes chamadas a

lhe prestar a honra da presenca — indicam que ele e mesmo
o tenente do rei, e quase o seu substituto legal.

Assim, em sege puxada a 4 animais, atinge Coimbra,

onde uma tropa lhe presta as salvas do estilo, os sinos de to-

das as igrejas tocam, a justica da terra se incorpora a seu

sequito e o Reitor da Universidade, e os lentes graduados, e

os nobres comprimem-se na ansia de lhe serem agradaveis.

Por fim, Pombal chega a casa do Bispo, onde ficara hos-

pedado, onde uma enorme multidao o aguarda e onde, mis-

turando-se com essa multidao, os doutores da Universidade, os

conegos, as autoridades locais, os nobres esforcam-se nova-

mente em provas de simpatia e contentamento.

Durante tres dias a cidade ficou iluminada. Estava nela

o homem maximo de Portugal; o homem que o rei deseja que

seja "cercado de todas as honras", "pois ele (Pombal) e de

seu agrado e protegao".

As cerimonias duram cinco dias: o da chegada, o da re-

cepgao na sala dos Capelos, o da leitura da carta regia que

comete a Pombal o encargo de reformar a Universidade, o

dia da Capela em que se recebe o Marques sob palio e, por

fim, o dia em que se le, outra vez na sala dos Capelos, os no-

vos Estatutos de Coimbra.

Tambem aparecem os mimos, as oferendas ricas, o desejo

de aprazer atraves de um presente. Entre eles destaca-se a

bengala de castao de ouro e diamantes, ofertada pelo arce-
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bispo de Braga, o irmao ilegitimo do rei e que tern dois outros

irmaos presos por Pombal no convento de Bussaco. Eviden-

temente, a hora e de prudencia. O lobo esta solto e a forma

melhor de nao provocar-lhe a ira e cobrir-se dele com urn

riso oportuno, um agrado de bajulagao, uma dadiva que in-

dique a alegria da sua presenga. Isso e o que faz o pobre

Bispo de Braga — acovardado e cauteloso. Assim tdda aque-

la gente: os padres, os nobres, os professores, o homem do

povo, todos se esforcam em manifestagoes de enlevo . Nao im-

porta a hipocrisia — o que vale e conseguir que a liberdade,

a honra, os bens, a pr6pria vida sejam conservados sem maio-

res riscos.

Pombal fica na cidade durante 30 dias, recebendo festas,

palmas, agrados. £ a figura excelsa; o senhor de todas aque-

las consciencias; o destino final de todas aquelas vidas; o in-

terprete maximo de suas aspiracoes humanas. Como isso

toca o seu orgulho e o seu egotismo de mandao !

!

Na volta, repetem-se as mesmas cenas, as mesmas ho-

menagens, as mesmas palavras de engrossamento, as mesmas
expressoes de alegria postica.

Um Governo contrdrio ao espirito da Nagdo

Na evolucao politica de Portugal destacam-se, antes da
era Pombalina, 5 periodos.

O primeiro resulta da invasao visigotica na Peninsula, o

qual (como anota Pedro Calmon (552) fez desaparecer dela

o Municipio Romano e aparecer, em substituigao, o senhorio

da terra distribuida pelo principe. Entao, junto a esse prin-

cipe, surge uma assembleia constituida por aqueles que o au-

xiliaram a veneer e ganhar terras

.

Desse modo, esse principe sofre, desde logo, uma primei-

ra restrigao: obriga-se a conceder privilegios aos senhores de

terras e homens do povo.

Ha, portanto, em esbogo (na sociedade nova que se for-

ma) uma harmonia de poderes em que o principe, senhores

e povo possuem circulos proprios de agao.

(352) Pedro Calmon — Hlst6ria das Id61as Politieas, pags. 100 • 101.

as
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O segundo periodo 6 o que resulta das lutas de expansao

de Portugal. Daquele grupo de Portucales que se expande
para o sul expulsando o espanhol e o mouro. O Rei, centro

da reagao portuguesa, tem que lancar mao dos cavaleiros e

do povo; tem que lhes dar merces; que lhes reconhecer ser-

vigos; que criar, em torno de si, urn ambiente de interesse

e simpatia. Isso se faz dando certas imunidades aos cava-

leiros, e forais aos conselhos populares; vale dizer, isso se

faz limitando o poder do Rei. Limitando-o de tal forma que,

na metade do seculo XV, na regencia de D. Pedro, mais

de tres s6culos apos a fundagao da monarquia podia-se

escrever em Portugal "que o poder tem a sua origem em
Deus, porem em todo o poder deve existir o consentimento

popular, porque o Rei desempenha um oficio cujo objetivo

e promover o bem do povo e de cujo cumprimento dara

contas a Deus" (553).

Lembremo-nos de que D . Joao I (cujo reinado se estende

de 1385 a 1433) cometeu a Joao Mendes a tarefa de compilar

as leis portuguesas existentes. Compilacao que continuou

no reinado seguinte, reinado de D. Duarte (1433-1438), a

cargo de Rui Fernandes e so foi terminada em 1466, ja

na regencia de D. Pedro, tio de D. Afonso V, em nome
do qual ele governou. Sao afinal as Ordenagoes Afonsinas,

onde se escreveram as limitagoes a autoridade real, atras ci-

tadas.

Ha, pois, nela (e se vai encontrar ainda nas ordenagoes

chamadas Filipinas, compiladas nos comegos do seculo XVII)

um grande sentido democratico; um reconhecimento dos

direitos dos suditos; uma limitagao voluntaria dos poderes

do Rei. Pedro Calmon assinala o espirito humanista que

insufla o direito portugues ate essa epoca (554). Espirito

que explica a aclamagao do Mestre de Avis feita por as-

sembleia das Cortes, em que os plebeus tomam parte e diante

da qual o Mestre se obriga a reunir todos os anos essas

(553) Citado por Pedro Calmon - Hlstorla dag Id61as Politlcas, pags. 103

e 104.

(554) Citado por Pedro Calmon — lllstoria das Idelas Politlcas, pag. 104.
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mesmas Cortes. Nao nos esquecamos de que a sua revolugao

provocou uma profunda mutagao na sociedade portuguesa:

a) ascensao de individuos de classes inferiores a no-

breza;

b) inumeros Castelos e terras, pertencentes aos nobres

que haviam tornado partido a favor do Rei de Cas-

tela, distribuidos aos partidarios do Mestre;

c) e, por fim, para atender aos inumeros elementos que

auxiliaram a Revolucao, desceu-se, na distribuicao

de dadivas, a terras que pertenciam a Conselhos.

Entre os mais aquinhoados esta o Condestavel, que ao

lado do titulo de Conde de Ourem, recebeu todas as terras,

as rendas e propriedades de Joao Fernandes Andeiro, o

amante da Rainha.

Mas, apesar das largas merces de terras, castelos e pro-

priedades, e dos titulos concedidos, sobravam muitos insa-

tisfeitos.

A vitoria da revolucao dependeu de muitos, e esses muitos

se consideravam com direito a algo.

Onde estava esse algo?

Portugal era pequeno e o Rei nao tinha recursos para

resgatar, com dinheiro, os servicos prestados.

Dai uma solucao atrevida. Aproveitar a fraqueza do go-

verno espanhol, entregue a tutores do Rei menino, para fazer

guerra a Castela; alargar Portugal com ela e alargar tambem
a possibilidade de novas distributes de terra aos insatis-

feitos partidarios da revolucao vitoriosa do Mestre de Avis.

Mas o Rei nao aceitou o alvitre. Precisava de paz para

reorganizar o Reino e isso comecaria por nao provocar o

vizinho poderoso.

Mas subsistia a necessidade de contentar centenares de

auxiliares da sua revolta. Daquela revolta legitima mas a

qual faltou a majestade da acao legal, da acao que dependia

do querer ou nao dos que o auxiliaram. Que nao era auxilio

obrigatorio nem estava incluido nos deveres de cidadao.

Tomou assim, o carater de favor, de companheirismo, de
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aquiescencia afetiva, e criou, para o Rei, obrigacoes morais.

Porque ele so chegou a Rei pelo esforco e luta de amigos.

Isso e o que explica a proposta a Castela: combaterem
juntos contra o mouro de Granada. Castela nao aceitou, nem
poderia aceitar. Castela tinha meios proprios para expulsar

o mouro e apossar-se, ela mesma, das terras dele. Nasce

assim um impasse. Ha necessidade de oferecer oportunidades

para enriquecer a inumeros partidarios da revolugao e ha,

paralelamente, perigo em deixa-los agir sobre Castela.

Granada nao pode ser o derivativo necessario e, em con-

seqiiencia, por sugestao dos proprios filhos de D. Joao I,

monta-se a tomada de Ceuta na Africa.

Consumou-se a aventura, com saques tremendos, des-

pojos, varias merces regias, e paralelamente, engajou-se a

Nacao num sorvedouro de vidas e bens.

Mas se tudo isso aconteceu e porque o Rei so era Rei

com a aprovacao da nobreza, clero e povo, isto e, com aqueles

tres elementos da sociedade que constituiam as Cortes.

* * *

O terceiro periodo e aquele que nasce das navegacoes,

que aparece em meados do seculo XV e se reforca por todo o

seculo XVI. Periodo que em Portugal se caracterizou pela

acao coordenadora do Estado e nao do particular. Do Es-

tado representado pelo Rei, de quern dependiam a frota e

o comercio, e de quern tambem o nobre, avido de gloria e

enriquecimento, se tornou dependente (555).

Em tal situacao a monarquia se reforga, e o plebeu perde

a grande oportunidade, que apareceu na Republica Italiana,

na Inglaterra e na Holanda, de ascender pela economia.

Caminha-se, assim, para o Estado Absoluto; para anular

todas as conquistas juridicas dos seculos anteriores; para

(555) "O COlilSrclo das indias" — diz Charles Seignobos 11a IINloriii du

(ivfllzo^iio Kuroptla, pag. 225 — "requeria enormes capitals, nao so por motivo

das demoradas viagens para trazer as mercadorias, como pela necessidade de

manter, no Oriente e na America, leitorias, muitas vezes fortificadas e guarne-

ckla.M, (|iie servlam de entrepoato". Isso explica a aus€ncia do particular por-

lugufis na navega^fio e no ewcambo da epoca
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fazer desaparecer, como anacronismos, os direitos consuetu-

dinaries.

O poder pessoal do Rei comeca a aparecer. Com ele

"rompe-se a tessitura medieval da concordia" (556), isto 6,

aquela harmonia juridica entre o homem do povo e o Estado

(representado pelo Rei) e estabelecida pelos forais, aquela

harmonia que obrigava o Rei a cumprir certas regras juri-

dicas e o tornava o funcionario numero um da Nacao.

Assim, a ascensao do Rei absoluto provoca, no campo
juridico, a imposigao da lei que nasce no Rei, em substituigao

ao privilegio de que gozavam os povos. No terreno politico,

a formacao de um unico centro absoluto "em lugar do sis-

tema feudal e corporativo" (557) que caracterizava o mundo
portugues antes dele.

Repare-se, nesta altura, o fato, diametralmente oposto,

acontecido na Inglaterra na epoca das navegacoes. La, o

burgues e o nobre se fazem armadores e comerciantes, e

enriquecendo, e vindo morar na cidade, transformam a es-

trutura da sociedade anterior e a preparam para a de-

mocracia. O Estado na pessoa do Rei, precisa deles e da-lhes,

por isso, novos direitos (558). Da-lhes hierarquia social su-

perior e tende a igualar titulos de sangue com titulos de ca-

pital. E o burgues rico passa a ter uma liberdade politica

e uma liberdade economica que o iguala ao nobre.

Veja-se, por exemplo, o apelo que faz o Estado Ingles ao

aventureiro voluntario na luta que sustentou, a partir do

seculo XVI, contra a Espanha e Portugal. O problema era

a busca de terras e mercados, que aquelas nacoes, navega-

doras antes dela, tinham conseguido. Mas problema que nao
podia ser resolvido publicamente pelo proprio Estado sem
conflitos diplomaticos. Logo, sem o perigo de guerra e de

dificuldades materials.

(556) Pedro Calmon — HIst6rla das Idelas PoHticas, pag. 124.

(557) Pedro Calmon — Hist6ria das Idelas Politicas pag. 124.

(558) Diz Bertrand Russell — O Poder, pag. 59, que "na Inglaterra a arls-

locracla e a alta burguesla se a.ssociaram dando como resuliado rei meramente
titular".
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O meio era, portanto, apelar para o corsario, para aquele

que, por iniciativa pr6pria, monta a empresa e vai a busca

dos mercados do pau-brasil, das especiarias ou das riquezas

de ouro e prata que a Espanha traz a Europa (559). Apa-

recem entao as cartas de corso — primeiro sinal do reconhe-

cimento do Rei a atividade do pirata e tambem primeiro

sinal da cobertura politica e diplomatica de que o aventureiro

dispunha. £ a luta pelo comercio livre feita pelo plebeu e

pelo nobre ingles e que o permitiu, pelo exito dela, a criacao

de uma ativa industria naval e de um complexo aparelha-

mento mercantil.

As cidades maritimas crescem em populacao e riqueza e

Londres, a maior delas, atinge, em comecos de 1700, a 700

mil habitantes num pais de 7 milhoes. Isso prova que uma
classe nova tornava-se citadina como a nobreza e vivia rica

ao lado dela.

Em Portugal o Estado, preferindo o nobre nas navegacoes

e centralizando o comercio, provocado por elas, na mao do

Rei, nao introduziu, na trama social, valores humanos a se-

melhanca da Inglaterra. Ao contrario, alterou os valores

existentes quebrando a textura dos direitos politicos ja con-

seguidos.

Mas a passagem de Portugal para o dominio da Espanha
criou um quarto periodo: aquele que resulta da necessidade

de restauracao nacional. Necessidade que une a nobreza,

Igreja e povo num unico anseio; que os aglutina; que lhes

da coesao; que faz essa Restauracao depender do esforco de

todos e especialmente do concurso popular.

D. Joao IV, ao assumir a chefia da Nacao, e forcado a

reconhecer que deve muito; que sua ascensao ao trono nao

resultou de uma legitimidade juridical que subiu em conse-

qiiencia de fatos politicos, apoiado no povo, na nobreza e no

clero. Sendo, assim, forcoso 6 desobrigar-se dessas dividas,

(559) Na Inglaterra e na Holanda surge uma nova modalldade de associacao

de negociames — a Companhia de Comercio. o melo de levantar capitals. Na
Inglaterra — desde o seculo XVI — o Rei da a tale organlzacoes as Cartas Reals.
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dando privil6gios aqueles que o auxiliaram. Torna-se entao,

rei limitado; rei que reinara por delegacao popular e nao

divina. £ a volta ao 1° e 2° periodos da historia da nacao em
que o esplrito democratico ja insuflava as leis e fazia do

rei um delegado do povo. £ tambem essa dependencia (de

D . Joao IV) que explica o fato de haver ele reunido as Cortes

dois meses apos a vitoria da Revolugao e essas Cortes de-

clararem

:

— que o Rei nunca deixara de ser natural do Reino;

— nem podera viver fora dele;

— que serao escolhidas tres casas nobres para o caso em
que faltar representante direto da dinastia;

— que neste caso a uma das tres se atribuira a coroa;

— que, na hipotese de os principes casarem com pessoas

estrangeiras, devera ficar expresso, no contrato de

casamento, que nem estas nem os seus descendentes

sucederao no trono.

Sabendo-se que a mulher de D. Joao IV era espanhola,

se medira a forca politica que essas Cortes possuiam e o

seu "a vontade" diante da majestade. Mas elas vao alem.

E declararam no Preambulo de seus "Assentos" que o fizeram

(os Assentos) para "ficar manifesto em todo o tempo a jus-

tica e a razao com que assim se determinou".

E para que a Nagao tome conhecimento dessa decisao,

as Cortes resolveram, em nome do Reino (repare-se que nao
e em nome do Rei) divulgar em livro os seus principios. £
encarregado disso Francisco Velasco Gouveia.

Nesse livro, le-se, entre outras coisas: "que o poder regio

dos reis esta nos povos", "que ainda que os povos transfe-

rissem o poder aos reis", eles povos "podem reassumir quando
lhes for necessario para a sua conservacao", "que podem os

Reinos e Povos privar os Reis intrujos e tiranos negando-lhes

obediencia", "que os Reinos, posto que sejam catolicos nao
tern regularmente, senao em certos casos, dependencia do

Sumo Pontifice" (560).

(560) Ulrelto CItD Ecleslistlco Brasileiro, de Candido Mendea de Almeida,

Tomo I, pag. 201.
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E ainda que: "o homem necessita da sociedade para sa-

tisfazer as suas exigencias vitais e encontrar auxilio, protegao

e estimulo".

Mas, por sua vez, "a sociedade necessita, para cimentar

a sua unidade organica e atingir os seus fins pr6prios, de urn

Poder dirigente", "esse poder vem de Deus, tern em Deus a

sua origem" (561).

Entretanto, os Tres Estados dos Reinos de Portugal (a

nobreza, a Igreja, o povo) 6 que, "representam os reinos (de

Portugal) e tern todo o poder que neles ha".

Assim, o Rei 6 apenas um delegado dos povos, isto e, "o

poder Regio dos Reis esta nos povos e Republicas e delas o

receberao imediatamente".

Nao ha duvida de que o Estado e admitido como de origem

divina, mas nao o Rei. fiste 6 um delegado dos povos, em
que esta todo o poder, representado pelas Cortes.

Afirma-se, assim, em 1641, conceitos politicos que so nos

meados de 1700 se vem repetir — e isso mesmo fora de Por-

tugal. Conceitos que nao ficaram nos Assentos das Cortes,

mas se ampliam em comentarios e explana<joes eruditas no
"Manifesto do Reino", publicado no mesmo ano em que as

Cortes se reuniram (1641) e atribuido a Antonio Viegas, e

na Justa Aclamagdo de D. Jodo IV, de Francisco Velasco de

Gouveia (562).

O quinto periodo comega com D . Pedro II, reforga-se com
D. Joao V e atinge o climax com D. Jos6. £ o periodo da
volta ao poder absoluto; do regime do Rei que, por graca de

Deus, dirige a Nagao e faz da sua vontade — lei, e de seu

capricho — ordem. Evidentemente, periodo exotico ao es-

pirito da Na?ao que nasceu e se desenvolveu politicamente

impregnada de humanismo, e, em consequencia, onde havia

uma permanente harmonia entre os direitos e deveres do Rei

(561) Joflo Araeal

(562) Joflo Ameal

- Hlst6rla de Portugal, pag. 371.

- HHtorta de Portogal, pa« 871
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e o de seus suditos. Onde os Tres Estados existiam. Onde o

povo gozava de segurangas juridicas que o cobriam da prepo-

tencia do Rei, do nobre e do padre.

Por todas essas razoes, o Rei absoluto, que se esboga em
fungao das navegagoes, e estranho a alma da civilizagao por-

tuguesa. Nao exprime a tendencia de seu senso juridico.

E so aparece como uma conseqiiencia da economia das con-

quistas maritimas, em que o monarca, centralizando em suas

maos a construgao da nau e o escambo da especiaria, fez-se

o centro unico das oportunidades mercantis.

Afinal, o declinio da navegagao quebra o poderio da coroa

e o povo portugues pode reviver, com D. Joao IV, na Ressur-

reigao, os seus velhos direitos e voltar a praxe, ja integrada

em seus costumes, de ter, no monarca, um simples delegado

dele.

Mas o ouro do Brasil da a coroa, na pessoa de D. Pedro II

e depois na de D. Joao V, um grande poder economico.

Outra vez, como no tempo das navegagoes, e o Rei a figura

central da economia da Nagao. £ ele o distribuidor das

merces, dos bens materials, das possibilidades mercantis.

Dos tres Estados — os dois mais importantes: a nobreza e

o clero, sao seus dependentes; perdem toda a autonomia de

vida politica e reforgam (na ansia de conseguir favores do

Rei) o poder dele. Isso e o que explica haver D. Pedro II

reunido as Cortes somente "antes da chegada da primeira

remessa de ouro do Brasil" (563), e nunca mais, a partir dai.

Isso e o que explica tambem por que com D. Joao V e D. Jose,

elas nunca se tenham reunido.

Com D. Jose, comega a declinar o ouro do Brasil e em
virtude disso, a declinar, na coroa, o seu poder economico.

A tendencia natural seria a volta as Cortes dos ti es Estados, a

limitagao da competencia juridica do monarca, a reconquista

das liberdades perdidas nos dois reinados antecedentes, a re-

(563) Morse Stephens - Historla de Portugal, pas. 298.
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gressar ao "sistema paternal da realeza" (564). Mas aparece

Carvalho mantendo, a peso de violencia, de arbitrio, e de des-

potismo, o poder absolute* do Rei.

Mantendo um statu politico contrario ao espirito na-

cional; a sua tendencia a liberdade; a tradicao que vinha

das proprias origens historicas e que s6 se havia alterado por

fatores economicos (as navegacoes e o ouro do Brasil), quando
o Rei se transformou no centro de que todos dependiam. Nao
ha, pois, harmonia entre a politica Pombalina de manter o

Rei absoluto e o senso juridico do povo. fiste evolveu cer-

cado de garantias e se as interrompeu, durante dois periodos

da sua historia, foi pela pressao de fatores economicos in-

controlaveis. Agora, com Pombal, a pressao nasce de um
homem; emana da acao de uma vontade ditatorial, que su-

pera qualquer escrupulo, qualquer inquietacao moral, e corn-

prime a Nacao, abafa a sua consciencia juridica, interrompe

a ascensao natural de seu espirito.

A Aleluia do Senhor

Os ditadores variam, entre si, como figuras psicologicas.

Uns sao ativos, outros displicentes; uns sao crueis, outros

clementes; uns sao extrovertidos, outros ensimesmados. Sao,

pois, diversos, diferentes, opostos. Mas, apesar dessa varie-

dade, ha neles, sempre, tres tracos comuns:

a) o egotismo — como expressao de orgulho hipertro-

fiado;

b) a convicgao do destino providencial de sua missao

politica;

c) e o permanente horror a tudo o que possa minorar a

afirmagao do orgulho ou da missao politica.

Por essas razoes todo ditador:

— personaliza o governo;

— concentra os interesses nacionais na sua pessoa (uma
atitude critica ou divergente a sua agao assume, aos

seus olhos, o carater de crime de lesa-patria)

;

(564) Antdnio G. Matoso — citado pelo Visconde de Carnaxide — O Brasil

na Administrncno Pompallna, pag 337.
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— confunde ele e o Estado num unico todo (a defesa de

sua pessoa e, para ele, a defesa da propria vida ins-

titucional do pais)

;

— faz propaganda de si, anuncia-se, exalta-se. Dai os

retratos, as estatuas, as placas comemorativas, o apro-

veitamento sistematico dos bajuladores, as publicagoes

sobre a sua vida, as suas realizacoes, os seus projetos,

a divulgagao, enfim, da sua existencia providencial

a Nagao para fins de ensino aos presentes e projegao,

se possivel, sobre os posteros.

Carvalho nao escapa a isso. £ um egocentrico. Tern a

conviccao sincera da infalibilidade de sua acao politica. Ir-

rita-se contra tudo e todos que perturbam essa agao. Nao
sabe existir sem o culto dos homens que o cercam e dos

homens que hao de vir apos ele. Tern, como diria um psica-

nalista, a exaltacao psicafetiva da superioridade.

t, isso o que explica a estatua que manda erigir a D. Jose.

A estatua que vai perpetuar a lembranga de sua pessoa, de

suas agoes, de seu poder. D. Jose e a figura central dela, mas
apenas como justificativa, como o aspecto visivel do monu-
mento, porque o que anima tudo aquilo e da forma e define

as figuras simbolicas e Sebastiao de Carvalho: o chefe in-

contestavel do governo de D . Jose, o Tenente do Rei, o homem
que usa dele a propria chancela.

A estatua, fundida em Lisboa, sera inaugurada com toda

a pompa. Para o seu transporte, da oficina da fundigao at6

a Praga do Comercio, onde ficara, "alargam-se algumas ruas,

demole-se uma parte do arco de Santa Engracia, abre-se uma
rua (rua Nova) a partir da fundigao, calgam-se as ruas" do

trajeto "e, para evitar declives — aplainam-se as necessarias

ao transito da estatua".

Leva-se a bajulagao ao extremo, eis que "tendo-se por

indecente" que puxassem a estatua "animais quadrupedes

empregam-se bragos de homens" (565), e nao contentes com
essa excelsa distingao: — coloca-se a frente desses homens
"um tocador de buzina que dirige os seus esforgos" (565)

.

(565) Luz Soriano — Hlsl6rlu ao Reinado d'KI-Rel D. Jos6, II Volume pa-

gtna 102.
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Bartolomeu Homem da Costa (566) o mestre da fundicao

— aquele que conseguiu fundir, de forma tao perfeita, uma
estatua tao grande — teve merce especial: recebe a patente

de general, com o soldo dobrado, a condecoragao do habito de

Cristo, e uma tenca de 200 mil rels, e ao escultor — Joaquim
Machado de Castro, e ao condutor da estatua — Reinaldo

Manuel dos Santos, fazem-se tamb§m concessoes distintas.

fiste ultimo "de paisano que era passou a capitao de enge-

nheiros" (567).

Tambem, na euforia de se ver perpetuado em estatua,

Carvalho desce a mais concessoes: "assegura ficarem pagas,

no fim daquele mes, todas as folhas das ferias da Fundicao

e do Arsenal". Os operarios teriam assim a sua merce; o

seu quinhao no deleite em que ele se achava.

Mas entre a promessa e o cumprimento dela havia o

tesouro gasto, o erario vazio, a desorganizacao financeira da

gestao Pombalina. Por isso, aqueles operarios do Arsenal (e

tambem os funcionarios publicos) dois anos depois, por oca-

siao da queda do ditador, ainda aguardavam que a promessa

fosse cumprida.

Todavia, a praga do Comercio (lugar destinado a estatua)

nao estava completa: construido existia apenas uma quarta

parte do projetado. O resto era nu, feio, sem formar fundo

emoldural. Mas isso nao detem Carvalho: "apreende quanta

madeira havia na cidade, apreende as madeiras que vinham
chegando, manda buscar madeiras ate de obras particulares

e faz apreensoes de fazendas brancas destinadas a forrar o

exterior e o interior das edificacoes de madeira" (568) e gasta

"urn cabedal imenso" "empregando tres mil e duzentos

operarios" e "todas as violencias de que era capaz o seu

genio" (568).

(566) Era oficial artilheiro. A €!e se devem muitos melhoraraentos na fun-

dicao de peqas de artilharia e especialmente, por encargo do Conde de Llppe,

coube-lhe o trabalho da fundiQao de um obuseiro de campanha.

(567) Luz Soriano — Hisl(>ria do Relnado d'El- Rel I). Jose, II Volume pa-

glna 104.

(568) Lui Soriano — Htaturia do Relnado d'El- Rel 1). Jose, II Volume, pa-

glna 108.
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Isso eram as medidas preliminares para o transporte e o

prepare da praga para receber o monumento. A inaugura-

cao dele formara outro capitulo especial, o conjunto de ou-

tras medidas, porque se no monumento Carvalho ja figura

em medalhao, isto e, se esse medalhao ha de fazer durar no

relevo do bronze a sua gloria de estadista, essa gloria e para

a posteridade. Por ora, para o instante mesmo da eregao do

monumento, Carvalho deseja uma consagracao em vida; uma
aleluia a sua pessoa; uma exaltagao por seu genio criador.

Na realidade, tudo aquilo que se aglomera na praga: o rei, a

familia real, os nobres, os magistrados, a gente do povo de-

pende dele, e fungao de sua vontade, vive, trabalha, goza pri-

vileges e direitos porque ele quer; porque ele concorda; por-

que ele consente. Nume tutelar, espirito protetor, Carvalho

so pode entrar na praga de forma distinta:

— primeiro e o Senado da Camara que vai incorporado

a sua casa para acompanha-lo ate a estatua,

— depois e uma unidade de cavalaria que ha de dar real-

ce e seguranga ao cortejo,

— em seguida vem as seges com a Comitiva de Obriga-

gdo e Respeito : o meirinho do Senado, o Juiz do Povo,

os oficiais da Casa dos Vinte e Quatro, os Ministros

do Senado, os Deputados da Junta do Comercio,

— por fim, a Comitiva de Obsequio: Ministros de Esta-

do, Juizes, grande parte da nobreza.

Atras de todas essas "comitivas" segue Carvalho em co

che da casa real, tirado por seis cavalos, e ornamentado com
luxo. Acompanha-o um esquadrao de guarda.

Para maior realce colocam junto a estatua figuras ale-

gdricas: a Magnificencia, a Fecundidade, o Contentamento
Publico, a Monarquia Lusitana, a Matematica, a Pintura, a

Providencia, o Comercio, isto e, os elementos que afirmam e

distinguem o governo feliz do rei D. Jose e de seu Ministro.

As festividades duram tres dias. E durante esse tempo,

o rei, o corpo diplomatico, os nobres, a tropa, a massa popu-
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lar comparece a Praga do Comercio para assistir a glorifica-

gao de Carvalho. O.primeiro dia foi o da inauguragao. O se-

gundo, do desfile de carros alegoricos

— o carro de Apolo,

— o Oceano e Tetis,

— Portugal Triunfante cercado das quatro virtudes do

governo: a Justiga, a Benignidade, o Amor da Patria

e a Liberalidade,

— as Quatro Partes do Mundo (Europa, Asia, Africa e

America)

.

Chegado a Praga o cortejo para e os carros se colocam

junto a estatua: Apolo do lado direito; o Oceano a esquerda;

Portugal na parte traseira; as Quatro Partes do Mundo nos

angulos dela.

Em seguida, Apolo inicia a sua continencia. Vem para a

frente do monumento, toca uma sonata que e dangada pelos

grupos que o enquadram. Depois e a vez do Oceano, de Por-

tugal, da Europa, da Asia, etc. A jcrnada termina as 8 da

noite, tendo comegado as 4 da tarde. O ultimo dia foi o do

desfile da tropa em continencia a estatua.

Como esclarecimento suplementar, Luz Soriano (569)

nos informa

— que os gastos da fundigao da estatua, condugao e ele-

vagao dela, sairam do cofre dos 4% que a Junta de

Comercio ofereceu em 1755 para a edificagao de

Lisboa,

— que as despesas com as comidas oferecidas pelo Se-

nado da Camara as pessoas notaveis presentes — du-

rante as tres jornadas dos festejos — sairam do au-

mento que esse Senado criou no imposto sobre a ven-

da de legumes e generos,

— que as despesas dos carros alegoricos, a cargo do Juiz

do Povo, foram arrancadas das corporagoes de oficio.

(569) Hist6ria do Reinado d'El-Rel D. Jos6, II Vol., pag 137.
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Registre-se aqui que esse juiz (Manuel Jose Goncalves)

um simples correeiro aparece entre os credores de Carvalho

dois anos depois (570) . O leao esta sem garras, e o burro

pode escoucea-lo a vontade.

Paralelamente as homenagens prestadas pelos carros

alegoricos, varios poetas recitam veisos laudatorios ao rei e

a Carvalho. Recebem, por isso, propinas especiais e o direito

de imprimir a versalhada na Imprensa Regia (571) . Nao ha
duvida de que as ras ansiavam por um rei.

(570) Luz Soriano — Historia do Reinado d'El-Rei D. Jose, II Vol., pag. 140

(571) Luz Soriano — Histdria do Reinado d'El-Rei D. Jose, II Vol., pag. 142 —
nos informa que ha na Biblioteca Nacional de Lisboa uma colegao completa, for-

mando tr«s grossos volumes com 659 poesias.





CAPITULO IV

CO M EC A 0 OCASO

27





Ullimos anos

O rei D. Jose faleceu a 24 de fevereiro de 1777. Mas
desde 29 de novembro de 1776 (ou sejam 3 meses antes) ja

paralitico, moido pelos remorsos e preocupado em salvar a

sua alma — proibe a entrada de Pombal em seus aposentos.

fiste acontecimento, diz Gramosa "foi bastante para afrou-

xar e destruir totalmente toda a sua autoridade" e abrir ao

povo recalcado o direito de falar, de expandir-se em queixas,

de dizer algo que se achava oculto, e contar verdades, e repe-

tir lendas, e inventar mentiras. Enfim, em desafogar-se (pelo

afrouxamento da ditadura que bruxuleava) da opressao de

27 anos.

Gramosa, que escreve em 1802, ou sejam 15 anos depois

da queda de Pombal, e que pode testemunhar, em parte, os

sucessos dela, diz que

"agora todos, publicamente, diziam quanto a sua

intengao sugeria, sendo uns fatos verdadeiros, outros

adulterados, outros destituidos de razao",

e o prazer foi tao grande (anota ainda Gramosa) que "ape-

nas faleceu o rei apareciam todos os dias pela cidade uma
quantidade espantosa de obras poeticas contra ele" (572).

Foi nessa ocasiao que Pombal requereu a Rainha demis-

sao do cargo.

Aceitando a demissao, a rainha faz-lhe duas merces:

— conserva-lhe o ordenado do cargo de Secretario do

Estado,

— da-lhe a comenda de Santiago de Lanhoso da Ordem
de Cristo.

(572) Ferraz Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 93.
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Mas, apesar delas, Sebastiao de Carvalho nao esta segu-

ro. Retira-se para Pombal cheio de cautelas. Para viajar,

aproveita a noite; coloca a sua berlinda no fim da coluna

formada pelas carruagens dos parentes e criados que o acom-

panham, e, para maior seguranga, segue numa sege de

aluguel

.

Essa precaugao livrou-o (diz Gramosa) das pedradas lan-

gadas pela multidao que se achava no Largo do Convento

de Belem (573) .

Todavia, nao ficou tranqiiilo na sua quinta de Pombal.

La vao ter os ecos do rancor que existe contra ele em Lisboa

e vao ter tambem, uns atras dos outros, os agentes do Fisco

e as demandas particulares . Estas chegaram a somar dezes-

seis. Todas levadas a justiga. Todas exigindo defesa (574),

despesas com advogado, inquietagao moral. Mas desses

agravos o maior lhe aparece no ano de 1779. E um libelo

acusatorio de sua acao no governo apresentado a justiga por

um homem de nome comprido — Francisco Jose Caldeira

Soares Galhardo de Mendanha. Na resposta, o Marques faz

a apologia de sua gestao como Ministro e transfere, explici-

tamente, a D. Jose a responsabilidade de tudo o que ele fez,

de bom e de mau. A seu ver, o rei foi o agente do governo;

o inspirador das medidas; o que quis e mandou, e ele, Car-

valho, apenas, como devia, o executor fiel, o vassalo humilde

e o auxiliar dedicado.

Evidentemente, a resposta coloca o governo da rainha

num dilema. Se aceitar a inocencia de Pombal difama a me-

moria de D. Jose — coisa intoleravel a filha; e se o respon-

sabiliza pelos 27 anos de ditadura cruel faz, desse D. Jose,

um titere nas maos dele. Nessa duvida o desembargador do

Pago consulta a rainha e esta, em Decreto de setembro de

(573) Ferraz Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 95.

(574) Por sua vez, Carvalho redigia Apologias que eram defesas da sua admi-

nistragao. Ao todo somaram 15. E todas enormes, cheias de minucias, e recheadas

de explicacoes pintavam-no um modesto, um simples cumpridor de ordens. Em
tese o governo tinha sido do Rei e nao dele. Ver Visconde de Carnaxide — O

Brasil na Administragao Pombalina, pag. 52.
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1779, finge-se despercebida e se esgueira numa hipocrisia:

considera a defesa de Pombal como urn pretexto

"para compor uma obra que pretende disseminar e

perpetuar em 7 copias autenticas" mas que sendo

obra "composta com a conhecida ira e paixao, se es-

forcou em fazer a sua apologia"

e nela, negando a verdade, ousa "por em duvida a certeza da

inocencia de muitas pessoas- de grandes qualidades e virtu-

des, cuja fama mandei restituir, proferindo proposigoes into-

leraveis e reprovadas e ate injuriosas a Saudosissima memo-
ria de El-Rei meu Senhor e pai"

.

Por isso, a rainha, em defesa do pai, determina duas coi-

sas: "que todos os documentos nao necessarios a questao fi-

quem perpetuamente suprimidos" e depois (porque a corda

arrebenta sempre do lado mais fraco)

"que os dois advogados do autor e reu [Pombal]

"que tao culpavelmente assinaram tao escandalosos

papeis sejam presos na cadeia da corte ate minha
merce".

Era o lacre que se punha a boca de Carvalho e era a

prova de que havendo D. Jose sido substituido pela filha, ele

adquiria cobertura natural, a cobertura que aparecia na ne-

cessidade de a rainha nao examinar o passado, onde o pai

— ou e o grande responsavel pelos crimes cometidos,

— ou e um pobre bonifrate nas maos dele.

Mas, politicamente, poderia a rainha abafar o passado ?

Decretar o silencio sobre ele ? Impedir que as milhares de

vitimas, desse passado, buscassem justiga ?

Pois, com isso, nao se comprometeria com a nobreza, a

igreja e o povo, fazendo-se cumplice dos delitos que baliza-

ram o governo anterior ?

Eis ai a questao. Eis ai a dificuldade da agao de D. Ma-
ria I e as vantagens de defesa de Pombal.

Como solugao, em decreto de agosto de 1781, a Rainha
declara que Carvalho "e merecedor de um exemplar castigo".
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Mas devido a sua "decrepita idade" e "lembrando-se a

Rainha mais "da clemencia que da justiga" resolve como ma-
ximo castigo, desterra-lo para fora da corte a distancia de

20 leguas (575)

.

No mes seguinte (e isso, naturalmente, por pressao do

ambiente da corte) a Rainha baixa mais dois decretos:

— um datado de 3 de setembro (aniversario da expul-

sao dos jesuitas) em que manda queimar em Juizo

as Apologias que Pombal escrevera em sua defesa,

porque "estao redigidas em linguagem escandalosa"

e foram feitas apes haver ele recebido ordem d° "sair

da corte", o que quer dizer, numa hora em que ele

devia calar e nao "se atrever com afetada e frivola

ocasiao" "a fazer uma apologia de seu passado Minis-

terio".

Apologia que, segundo a Rainha, "nao o exonerou" "das

culpas que tinha" e, pelo contrario, mais o comprometeram.
Por isso, a Rainha declara "que Pombal era reu, merecedor

de exemplar castigo" (576)

.

O segundo decreto vem poucos dias depois (26 de setem-

bro de 1779) . Por ele Pombal e submetido a processo, onde

fique claro a sua responsabilidade "nos delitos que haja co-

metido".

Assim vai terminar a vida de Sebastiao de Carvalho —
obrigado a justificar os seus atos; forgado a falar a lingua-

gem da desculpa; sujeito a escutar as indiscrigdes dos inqui-

ridores; rendido como reu.

Isso em contraste com os seus 27 anos de poder, em que

era sempre escutado, sempre atendido, sempre exaltado. Tern

83 anos, esta velho, fraco, cheio de pustulas. Sente incomo-

dos continuos, e dores, e desassossego flsico. Tambem se

apercebe do rancor que o cerca, das ingratidoes dos servigais

e amigos da vespera, da ameaga que paira sobre a sua vida.

Tais coisas o fazem um trapo moral e o levam, na angustia

(575) Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 95.

(576) Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 97.
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dos dias incertos e crueis da inquiricao, a amesquinhar-se

como homem, como Ministro, como chefe de governo. A ames-

quinhar-se porque nada fez. Sua acao naqueles 27 anos foi

a mais apagada e a mais dependente. Ao rei e que cabem
as glorias desses anos e tambem as medidas excepcionais que

os balizaram com prisoes e mortes.

Talvez isso nao seja expressao de dignidade, de brio, do

super-homem que os enamorados dele pintam. Mas, temos

de convir que foi a expressao de muita astucia mental, de

esplrito dialetico, de argucia face aquela situacao tao cons-

trangedora em que estava colocado. Depois do inquerito,

Carvalho vai alem. Dirige-se a rainha e lhe pede perdao, e

lembra com habilidade, que ela "e filha e neta de dois au-

gustos Amos que por quarenta anos, sucessivamente, o hon-

raram tanto", e deseja merecer, pois, nos restos de dias que

ainda "medeiam entre a sua vida e a morte" "benigna pie-

dade e perdao de todas a suas faltas e erros", porque ele de-

seja "aparecer diante a Divina Providencia" "livre das agita-

coes, tribulagoes e aflicoes terrenas".

Sendo, incontestavelmente, a maior delas "a de se ver no

iminente e proximo perigo de sair deste mundo no desagravo

de uma Augusta soberana cujas reais virtudes, bondade e be-

neficencia se nao conheceu, ate agora, limite" (577)

.

* * *

Dois anos depois, em agosto de 1781, a rainha declara

Carvalho "merecedor de um exemplar castigo" e se esse cas-

tigo nao lhe era imposto e porque ela, Rainha, "lembrava-se

mais da clemencia que da justiga" e ainda porque "o Mar-

ques me pediu perdao detestando o temerario excesso que

cometera"

.

Conclui, por fim, a rainha em "perdoar-lhe as penas cor-

porals que lhe deveriam ser impostas" "deixando porem ile-

sos e salvos todos os direitos e justas pretensoes" que pos-

sam ter aqueles a quern "o Marques tiver prejudicado" (578)

.

(577) Visconde de Carnaxide — O Brasil 11a Adniinistrasao Pomtalina, pa-

gina 56.

(578) Jose Ferraz Gramosa — Sucessos de Portugal, pag. 97.
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O diabo se faz ermitao

Sentindo-se morrer e cheio de remorsos, D. Jose faz

recomendagoes a sua filha D. Maria que o ia substituir, e

pede

:

— que ela governe o seu povo com "muita suavidade,

paz e justiga";

— que promova o pagamento das dividas que "ate agora

nao pode fazer";

— que releve as penas dos criminosos de Estado que

julgar dignos de perdao — pois "quanto a culpa e

ofensa que cometeram contra a minha pessoa" "a

todos tenho ja perdoados" — "para que Deus me
perdoe os meus pecados".

Nessas recomendagoes, ha tres coisas a assinalar: a hi-

pocrisia de pedir a filha um governo "suave, de paz e justica"

apos realizar e consentir a mais cruel das ditaduras conhe-

cidas na historia portuguesa. Depois, ha a confissao de

arrependimento das prisoes que permitiu fazer — que so-

maram mais de mil vitimas sem processo algum e que, desde

1758, cerca de dezenove anos, morriam lentamente nas en-

xovias do Estado. Arrependimento que nao nasceu do co-

ragao, mas do medo da morte e da crendice do beato que

julga conquistar a clemencia de Deus perdoando aqueles

desgragados, apos os dezenove anos de sofrimentos a que os

submeteu. Por fim, a prova da falencia de seu governo (o

que quer dizer, do de Pombal) na gestao das finangas pu-

blicas. Prova que foi verificada pelo sucessor de Pombal,

quando encontrou nos cofres publicos apenas quatro milhoes

de cruzados e cinco a seis milhoes em diamantes (579).

Mas, juntamente com esse ativo:

— existe a divida do pre das pragas e dos ordenados dos

funcionarios publicos que nao se pagam ha muitos

meses;

— existe uma divida flutuante de cerca de dezoito mi-

lhoes de cruzados;

(579) Jouo Amcal — Hist6rla do Portugal, pag. 440.
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— existe um Exercito que esta tao desorganizado que

pede esmola fardado;

— existe uma marinha reduzida a doze navios que apo-

drecem no porto.

Informando sobre a situagao, sintetizava o Ministro Aus-

triaco Lebzeltern em documento escrito em 1776 (fim da era

pombalina) : "este povo que D. Joao V, apesar de seus gastos

desmedidos, de sua liberalidade excessiva, deixou, ao morrer,

abastado, contente e feliz, oferece, a primeira vista, a imagem
da indigencia e da escravidao" (580).

Uma prccissao de espectros

Por morte de D . Jose, os presos do Limoeiro foram postos

em liberdade. Eram muitos. Tinham estado la, sem ver a

a luz do sol, sem noticias dos seus, sem apoio medico, sem
esperanga alguma, e no maximo desconforto, durante dezoito

anos. Pareciam espectros: palidos, magros, meio imbecilizados.

Entre eles vinha, quase sem poder andar, apoiado por dois

criados, o Bispo de Coimbra D. Miguel da Anunciacao. Era

uma ruina, um trapo humano. A rainha o recebe transbor-

dante de carinho; ajoelha-se para beijar-lhe a mao; consola-o

como pode. Mas dele nao resta mais nada: nem vida fisica,

nem mental. Outro e o Conde S. Lourenco. Entrara forte

para as grades do Limoeiro e vinha um frangalho humano:
macilento, cheio de horror a tudo, a casa real, ao mundo, e,

por isso, nao quer voltar a esse mundo e vai para o convento

das Necessidades. Ai acaba os seus dias, abulico e inutil.

Depois e Antonio Freire de Andrade Encerrabodes, que

lembra um fantasma. Esta transfigurado, horrendo.

Seguem-se muitos outros. O filho do Duque de Aveiro

D . Martinho Mascarenhas, que entrara menino para a prisao,

e Gaspar de Melo, e D. Francisco Portugal, filho do Marques
de Valenca (que auxiliara Pombal em seus comecos) e o padre

Diogo da Camara, e a Marquesa de Alorna, e D . Joao Gaspar

(580) Joao Ameal — IIis(6ria dc Portugal, pdg. 449.
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e D. Nuno Tavora e mais 800 (581), todos tropegos, ofuscados

pela luz do sol, arrastando penosamente os corpos, como restos

despreziveis.

A titulo de resgate e talvez como remorso pelo crime

que o pai cometera — a Rainha da honras aos nobres. Faz

D. Miguel de Melo — Duque de Cadaval; o Conde da Vi-

digueira — Marques de Niza; D. Jose Portugal — Conde de

Lumiares, etc.

Mas o responsavel continua impune; com garantias de

vida; cercado de guarda pessoal, e quando acusado da bar-

baridade com que tratara os presos nas prisSes do Estado,

responde calmamente:

"Vao ver ao erario regio as enormissimas somas

que se despenderam, pelo longo espaco de dezoito

anos e meio e entao se saberao as grandes fomes e

sedes que padeceram os presos."

Defesa que alem de capciosa (pois nada prova que as

quantias empregadas na alimentagao dos presos se transfor-

massem em boa comida para eles) desce a cinica ironia de

escandalizar-se com "as grandes fomes e sedes" que durante

dezoito anos e meio os seus desafetos sofreram. Como se

houvesse apenas para eles a necessidade de nao passar fome
ou sede.

No entanto, Pombal esqueceu-se de dizer que entre as

suas vitimas destacam-se:

— o terceiro Conde de 6bidos, D. Manuel Mascarenhas

que, recolhido ao Junqueira, morreu apos grandes

sofrimentos;

— o Conde da Ribeira Grande, D. Guido Augusto da
Camara, que foi preso no Junqueira por inconfidente;

que era asmatico, que sofreu muito e que morreu na
prisao apos tormentos horriveis;

— o Visconde de Ponte de Lima (Tomas da Silva Teles

que foi embaixador na corte de Madri e um dos ne-

gociadores do Tratado de 1750) que morreu encar-

cerado no Castelo da Foz, da Cidade do Porto;

(581) Informa o Visconde de Carnaxide, em O Brasll na Admlnistracflo

Pomljalina, que morreram nas prisoes de Lisboa, durante a ditadura de Carvalho,

"uns dois mil intelizes" pag. 51.
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D. Manuel de Sousa Calhariz, que foi preso na Torre

do Bugio, que ai morreu, acusado de inconfidente;

que era pai do marido da moca com que o filho de

Pombal quis casar;

o Conde de S. Lourengo, tido como partidario dos

jesuitas por causa de sua participagao no incidente

com o Intendente de Policia, que foi preso no Jun-

queira, que ai permaneceu ate a morte de D. Jose;

D. Joao de Almeida Portugal (Marques de Alorna)

que, preso por inconfidente, so saiu por morte de Dom
Jose;

os Monsenhores Nogueira e Sampaio, que foram des-

terrados para Luanda, onde morreram;

a Duquesa de Aveiro, que foi recolhida sem bem
algum ao convento do Rato, que vivia quase esfar-

rapada e descalca e que morreu nessa situacao;

o Coronel do Rio Grande, Tomas Luis Osorio, que me-
receu elogios de Gomes Freire de Andrade, que foi

denunciado de ter em sua casa um ex-jesuita, que

foi preso em Minas e dai seguiu para a prisao do Li-

moeiro, onde acabou enforcado e que depois de morto

chegou a Lisboa o navio que trazia o resultado da nova

devassa requerida pelo coronel, provando que estava

inocente;

Toms Joaquim Corte Real, Ministro da Marinha e

Ultramar — simpatico aos jesuitas, que foi recolhido

ao Castelo de Leiria como louco, que ai faleceu (julho

de 1759);

a Condessa de Atouguia, filha do Marques de Tavora,

que foi presa em um convento;

a Marquesa de Alorna, filha do Marques de Tavora,

que foi presa em um convento;

a Duquesa de Aveiro, que foi presa em um convento;

Nuno Gaspar de Tavora, irmao do velho Marques;

Manuel Rafael de Tavora, outro irmao do velho Mar-
ques;

o Conego Jose Maria de Tavora, que ficou louco fu-

rioso na prisao e ai vivia algemado;
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— Joao Batista de Tavora, irmao do Conego, que morreu
na prisao;

— o jesirita Diogo da Camara, que foi acusado de incon-

fidente e preso durante 18 anos;

— o Marques de Gouveia, filho do Duque de Aveiro, que

tinha 16 anos quando foi preso e saiu com 34;

— que no Forte de S. Joao foram encerrados 124 je-

suitas, dos quais morreram, nele, 79;

— o Eispo de Coimbra D. Miguel da Anunciacao, preso

em 1768 (por haver criticado a Mesa Censoria) no
Forte de Pedroncos, que saiu apos 8 anos e meio de

sofrimentos horriveis, por ocasiao da morte de D. Jose;

— o Padre Jose Caetano — da Ordem dos Carmelitas —
confessor do Bispo de Coimbra.

De boas iniengoes estd calgado o inferno

Os chamados despotas esclarecidos que tern, como figuras

mais destacadas, Frederico o Grande, da Prussia, Catarina II,

da Russia, Jose II, da Austria e Carlos III, da Espanha —
foram chefes de Estado que, aproveitando o poder absoluto,

concorreram para modificar, em beneflcio do homem-massa,
a textura social. E procuraram:

— agir no campo dos tributos, de que a Igreja e a nobreza

estavam isentas;

— organizar a justica e a administracao do Estado, me-
lhorando-as em beneficio do homem pobre (582);

— combater a fiscalizagao da Igreja na vida intelectual

da Nacao (583);

(582) Os primeiros atos de Frederico II ao ser aclamado Rei foram: "abollr

a tortura da justiga, suprimir dispensas eclesiasticas para os casamentos e de-

clarar que nos Estados do Rei da Prussia todos sao livres na escolha do caminho

da sua salvaqao" (liberdade religiosa) — Pierre Gaxotte — Frederico II, pag. 208.

(583) Enlre oulras medidas, JosG II estabeleceu o casamento civil e o di-

vorcio ; aboliu a servidao, proclamou a liberdade de imprensa ;
suprimiu todas

as ordens religiosas que nao tratavam de enslno ou assistencia (Enciclopedia e

Diclonario Internacional, pag. 6148).
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— reduzir a influencia politica do Papado e de seus re-

presentantes maximos, os jesultas, na vida interna

do pais (584).

Dessa forma a agao desses despotas esclarecidos se fez,

no campo da estrutura social, em beneficio do homem-povo
e contra os institutos da nobreza e da Igreja. E esses despotas

esclarecidos apelam para os grandes espiritos da epoca (535).

Buscam o contacto e a colaboragao dos proprios agentes do

movimento intelectual renovador e nao temem em pedir o

auxilio de ura Voltaire, como fez Frederico, o Grande, o de

um Mercier de La Riviere como fez Catarina II, ou o de ura

Rousseau e Turgot, atraves de relacoes pessoais, como faz

Jose II.

£ verdade que nao modificaram a maquina do Estado

naquilo que se refere a separacao do executivo e legislativo,

pois isso quebraria o seu proprio poder, mas e incontestavel

que, na base desse mesmo poder, buscaram reformar a estru-

tura da sociedade.

Carvalho nao fez nada disso. Lutou contra os jesuitas

e contra o Papado — como forgas contrarias ao rei absoluto,

mas nao deu, dessa luta, ao plebeu, nova situacao social,

fiste continuou na que se achava antes dele, tal qual se a

acao de Carvalho nao existisse.

Tambem lutou contra nobres, abateu-os moralmente, mas
colocou-se, nessa luta, contra individuos e nao contra a ins-

tituicao. Os que sobreviveram sofreram abalos em seus pri-

vilegios juridicos, mas o povo portugues nem por isso me-
lhorou na situacao de desnivelado social.

Deu titulos de nobreza a professores e comerciantes,

como um meio de ascende-los aos privilegios da nobreza, mas
nao aboliu esses privilegios, ou seja, nao concorreu para que
o povo os deixasse de sofrer.

(584) A 6ste proposito Frederico II em correspondSncia : "A Franga a
Espanha, a Polonia, numa palavra, todas as potgncias catolicas criarao para si

um patriarca: juntar-se-ao concilios nacionais ; pouco a pouco se irao afastando
da unidade da Igreja. Por fim, cada reino acabar& por ter a sua religiao como
tem a sua lingua". Citado por Sotto Maior — O Marques de Pombal, pag. 291.

(585) Para tomar ainda uma vez como exemplo o mais signiticativo dos
D6spotas esclarecidos, lembremo-nos de que Frederico II, ainda principe, tinha
em sua biblioteca obras de Voltaire, de Maquiavel o do Bayle — Pierre Gaxolte
— Frederico II, pag. 32.
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E quando limita a agao da Igreja, pratica, apenas, uma
substituigao de poderes, pois transfere esses poderes ao Rei

— com a manutengao da Inquisigao e da intolerancia em
materia de fe. Tambem nao alterou uma linha nos "hor-

rorosos castigos" "constantes da Ordenagao do Livro V" (586)

.

Assim, ainda aqui, o povo-massa, nao emergiu de sua si-

tuagao subalterna e desprezivel.

Is inegavel que tentou enriquecer a Nagao atraves de uma
atividade economica dirigida. Mas faliu nisso completa-

mente. A nagao nao melhorou na sua riqueza e dessa ati-

vidade sobrou somente prepotencia e injustiga.

Tambem tentou modificar as bases da cultura da Nagao,

modificando o ensino. Mas isso nos ultimos anos de um go-

verno que dura 27, o que quer dizer, sem tempo para que,

dessa modificagao, pudesse corner qualquer fruto.

Por fim, falhou no campo financeiro; no campo da or-

ganizagao administrativa da Nagao (que tornou, pela cen-

tralizagao do poder, cada vez mais emperrada) ; no campo das

forgas armadas, que se mantiveram, durante o seu largo rei-

nado, falhas de organizagao e eficiencia. Tao falhas que nao

foi raro se verem no Exercito, durante muito tempo, oficiais,

sargentos e soldados pedirem esmolas.

E, no fim, ao apagar das luzes de seus 27 anos de di-

tadura, busca reforma-las. O Exercito, sob a pressao de uma
guerra com a Espanha, entregando-o a um chefe estrangeiro,

Conde de Lippe, e a Marinha, tentando renovar o seu material

faltando dois anos para deixar o poder.

Que sobra, pois, desse despota esclarecido?

Na realidade, apenas o acervo do despota: as milhares

de vitimas, a imoralidade administrativa em torno do Estado,

a bajulagao e o servilismo dos aulicos e o medo, e a insatis-

fagao, e a pobreza do povo infeliz.

* * *

E a Historia, ja disse alguem, so pode julgar os resultados

e nao os propositos.

(586) Sotto Malor — O Marqads dc Porabal, pag. 520.
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0 esteio de uma Nacao 287

0 unico que pode depor 293

0 erro nao e dos Deuses 300

0 balanco e negativo 303

Tomou o caminho errado 306

Influencia Inglesa benefica ao Brasil 311

O Brasil, sempre o Brasil 316

O pacto de familia 322

Pobre Papa 331

Abaixo os sombreros 333

Delenda Cartago 334
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O Marques de Pombal 343

As ras pedem um rei 346

Pombal e a nobreza 350

Um David de saias 354

Com uma cajadada matou dois coelhos 356

Cumpra-se a pragmatica 357

0 crepusculo dos Deuses 358

Um equivoco historico 360

A tocaia e descoberta 365

Nem em pensamento peques contra o teu Deus 366

Forja de homens artificiais •. 369

O ensino Jesuita no Brasil 376

Monopolio do ensino 378

Execucao do ensino pelos Jesuitas 378

Pombal e a Instrucao 384

0 Colegio dos Nobres 390

A reforma da Universidade de Coimbra 393

Um governo contrario ao espirito da Nacao 401

A Aleluia do Senhor 410

CAP1TULO IV — COMECA O OCASO

rjltimos anos 419

O Diabo se faz Ermitao 424

Uma procissao de espectros 425

De boas intencoes esta calcado o inferno 428














