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A Revolução Liberal de 1842 teve como polos principais 
dos revolucionários a Província de Minas e a de São Paulo. 
Em Minas, após várias batalhas e vitórias dos revoltosos, a 
revolução foi finalmente sufocada na Batalha de Santa Lu-
zia, em que as tropas imperiais tiveram como comandante 
o general barão de Caxias.

A presente obra foi publicada pela primeira vez em 1844, 
com o título Historia do movimento politico que no anno 
de 1842 teve lugar na provincia de Minas Geraes. Seu au-
tor foi um dos participantes da revolução com posição de 
destaque, o cônego Marinho. Nela, ele faz um importante 
apanhado histórico sobre os vinte anos que antecederam o 
movimento, tecendo interessante análise sobre a situação 
política do Brasil em seus primeiros anos após a indepen-
dência até os dias da revolução.

Neste livro, o autor, que foi figura expressiva e influente nos 
episódios da revolução em Minas, narra com riqueza de 
detalhes o movimento revolucionário, reproduzindo ofícios, 
proclamações, circulares e cartas, documentos de grande 
valor histórico.

É um registro valioso porque foi escrito por um contempo-
râneo dos acontecimentos. Segundo Francisco Iglésias, que 
considera este livro o mais importante sobre o assunto, é 
um relato que vem de fonte direta e pura.

É uma obra de destaque, que traz a lume episódios relevan-
tes de nossa história, postos ao alcance de todos, em boa 
hora, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Apresentação
     

    

     publicação de uma coleção intitulada “Minas de História e Cultura” reflete o 

interesse da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no ano em que ela 

completa 180 anos, na preservação da memória coletiva, importante instrumento na 

formação da identidade de nossos cidadãos.

Para que possamos nos reconhecer como participantes de uma sociedade em cons-

tante processo de mudança, precisamos guardar informações que deram forma às 

instituições estaduais, na permanente busca do aperfeiçoamento de nossas ideias 

democráticas, também na origem de nossa opção republicana.

É assim que decidimos trazer a público o relato testemunhal de José Antônio Ma-

rinho, História da Revolução Liberal de 1842, realizando seu intento de “levar ao 

conhecimento da posteridade” a narrativa dos acontecimentos dos quais participou 

como protagonista.

O cônego Marinho foi membro da Assembleia Provincial mineira, criada em 1834 

e instalada em 1835, que, durante breves anos, gozou de grandes prerrogativas e 

muita autonomia durante o período regencial. Após o entronamento de Dom Pedro 

II, foi retomada no Rio de Janeiro a centralização político-administrativa, voltando a 

esvaziar os Legislativos regionais.

A Revolução Liberal, ocorrida em Minas e São Paulo, foi uma reação contra o do-

mínio conservador com suas leis regressistas, como a restauração do Conselho de 

Estado e a Reforma do Código de Processo Criminal, juntamente com a dissolução 

da Câmara dos Deputados eleita em 1840.

A   
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Ao lado de Teófilo Otoni, o cônego Marinho foi um dos mentores dessa revolução 
na província mineira. Menino de sangue mestiço, oriundo de uma família pobre de 
agricultores do Norte de Minas, nasceu em 1803 e, enviado pelo padrinho para o 
Seminário de Olinda, viveu a agitação da Confederação do Equador.

Terminando seus estudos no Caraça, viria a se tornar professor daquele famoso 
educandário, vocação que o acompanharia até o final da vida, tendo se dedicado in-
teiramente, ao se retirar da política,  ao colégio que fundou no Rio de Janeiro, cidade 
onde faleceu em 1853, vítima da febre amarela.

O movimento liberal deslocou sua tropa, que não chegou a atacar Ouro Preto,  para 
Santa Luzia (onde foi sufocado pelo duque de Caxias), motivo pelo qual os liberais 
passaram a ser chamados de “luzias”.

Além de padre, deputado e professor, José Antônio Marinho foi também advogado, 
tendo sido seu próprio defensor no processo em que foi julgado, recebendo a anistia 
do imperador em 1844.

Com esta publicação, faz-se justiça a um importante agente da nossa história polí-
tica, membro pioneiro desta Assembleia, cuja memória volta à cena nas páginas de 
sua autoria, mostrando a atualidade de sua luta contra o centralismo autoritário, em 
busca de uma autonomia maior para os estados, herdeiros das províncias imperiais.

Seu texto nos convida a penetrar na própria substância de nossa história e de nossa 
sociedade, configurando um legado produtivo do passado.

Deputado Adalclever Lopes
 Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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E

Introdução     

      
      

    sta é a quinta publicação do livro do cônego José Antônio Marinho, o qual foi 
publicado pela primeira vez em 1844, tendo como título original História do Movi-
mento Político que no anno de 1842 teve lugar na Província de Minas Geraes – Rio 
de Janeiro, J. E. S. Cabral & J. Villeneuve.  Trata-se de uma obra preciosa, cujo autor foi 
um dos revoltosos em Minas e teve ativa participação nos acontecimentos.  

Somente em 1939, na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), foi reeditada pela Tipo-
grafia Almeida, graças aos esforços de J. Rodrigues de Almeida, entusiasta do estudo 
da Revolução de 1842 e da biografia do cônego Marinho, o qual escrevera a sua 
obra quando em retiro na Fazenda São Gonçalo, distrito da cidade de Conselhei-
ro Lafaiete. Em seu prefácio, cuja íntegra transcrevemos à frente, o editor observa: 
“Obra raríssima, não sendo encontrada nas livrarias de historiadores consagrados 
e mesmo nas bibliotecas públicas mais importantes, tornou-se por isso esse livro 
quase desconhecido aos estudiosos que querem saber os acontecimentos relevantes 
da vida nacional.”

A terceira publicação ocorreu em 1977, por iniciativa da Editora Itatiaia de Belo 
Horizonte, em parceria com a Editora da Universidade de São Paulo. A obra compôs 
a coleção Reconquista do Brasil, com o título História do Movimento Político de 
1842, e traz excelente apresentação e notas do renomado historiador da UFMG Prof. 
Francisco Iglésias.

Quase simultaneamente, em 1978, o Senado Federal, em coedição com a Editora 
da Universidade de Brasília, levou a público a quarta edição, sob o título História da 
Revolução de 1842.
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Para a presente publicação utilizamos como base de reprodução a edição de 1939. 
Optamos pelo título História da Revolução Liberal de 1842, por ser esse o nome do 
movimento consagrado pelo uso na historiografia atual.

Não é extensa a bibliografia sobre a Revolução Liberal de 1842. Francisco Iglésias, em 
sua nota introdutória à terceira publicação, observa que ela “é pequena e de discutível 
qualidade”. O historiador apresenta o levantamento de Hélio Gravatá intitulado Con-
tribuição bibliográfica para a História de Minas Gerais, em que está relatado que a Re-
volução de 1842 é tratada em apenas 42 títulos, em sua maioria artigos e documentos. 

A obra A Revolução Liberal de 1842, de Martins de Almeida, do Instituto Histórico 
e Geográfico de Minas Gerais, publicada no Rio de Janeiro, em maio de 1942, exa-
tamente no centenário da revolução, é um dos dois principais livros sobre o tema. 
Na primeira parte, o autor faz um apanhado histórico do período que se estende da 
vinda da família real para o Brasil, em 1808, até a Independência. Assim, descreve 
o Primeiro Reinado, estuda o período das regências e o início do Segundo Reinado, 
com a maioridade de D. Pedro II. Na segunda parte, trata da revolução propriamente 
dita, reservando um capítulo para a revolução em São Paulo e detendo-se mais nos 
sucessos em Minas Gerais. Nessa obra, percebe-se com facilidade que o autor usou 
como base o livro do cônego Marinho. 

O outro livro igualmente importante é o de Aluisio de Almeida, chamado A Revolu-
ção Liberal de 1842 e editado na coleção Documentos Brasileiros, da Livraria José 
Olympio Editora – Rio de Janeiro, 1944. Nele, o autor destaca bem mais o movimen-
to de São Paulo do que o de Minas. Francisco Iglésias observa que a obra não prima 
pelo rigor e é convencional nas perspectivas.

Consenso geral é que o livro do cônego Marinho continua sendo o mais importante 
sobre a revolução, já que ele foi testemunha dos fatos narrados em posto de realce 
no movimento e, dessa forma, descreve as batalhas em detalhes. O texto também é 
rico em documentos transcritos na íntegra. Embora alguns sejam muito longos, os 
manifestos, os ofícios, as respostas e as circulares, entre outros, compõem documen-
tação tão importante que, para Francisco Iglésias, seria o bastante para recomendar 
a obra. Especialmente interessantes são as cartas reproduzidas de José Feliciano e 
do padre Manuel Rodrigues da Costa. Dirigidas ao então jovem imperador, não che-
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garam ao destino porque o mensageiro foi preso pelas forças da legalidade. Depois 
da narrativa da batalha de Santa Luzia, Marinho reproduz o documento assinado 
por Teófilo Ottoni chamado Prisão e itinerário de Santa Luzia para Ouro Preto, dos 
ex-deputados à Assembleia Geral, os Srs. Dias de Carvalho e Ottoni, e de outros 
entitulados chefes rebeldes, escrito na cadeia de Ouro Preto. 

A obra é sóbria, e o estilo é direto, sem rebuscamentos. Todavia, o autor não foi 
isento. É perceptível sua tendenciosidade a favor dos rebeldes e o forte tom de crítica 
aos legalistas. Porém, há que se considerar que o livro foi escrito ainda no calor dos 
fatos e dos ressentimentos naturais após batalhas, mortes, prisões e perseguições. 
Iglésias lamenta não haver um trabalho equivalente feito pelos paulistas e conclui: 
“Continua o livro mais importante sobre o assunto. Conserva ainda o primeiro posto, 
uma vez que nenhuma obra dedicada ao tema o excede, na vivacidade, na abran-
gência do quadro, na riqueza da narrativa e mesmo sob o prisma da interpretação”. 

A Revolução
O estopim que deu início à Revolução de 1842 foi a decisão do Gabinete Conserva-
dor, nomeado em 23 de março de 1841, de dissolver o Parlamento eleito, de maioria 
liberal, em 1º de maio de 1842, dois dias antes da posse dos deputados.

Em 1840, a maioridade do imperador foi resultado de manobra dos liberais que, à época 
na oposição, utilizaram esse artifício para retirar o poder das mãos dos conservadores. O 
Senado aprovou o projeto de Antônio Carlos que conferia a maioridade ao imperador 
imediatamente: “Artigo único – S. M. I. o Sr. D. Pedro II é desde já declarado maior.”

Com a maioridade, é formado em 23 de julho de 1840 o primeiro Gabinete do Se-
gundo Império, entregue aos liberais. Constituído por figuras destacadas no cenário 
político, é liderado por Antônio Carlos na pasta do Império e composto ainda pelos 
ministros Limpo de Abreu (Visconde de Abaeté), na da Justiça, Martim Francisco, na 
da Fazenda, Holanda Cavalcanti (Visconde de Albuquerque), na da Marinha, Caval-
canti de Albuquerque (Visconde de Suassuna), na da Guerra, e Aureliano Coutinho 
(Visconde de Sepetiba), que não pertencia ao Partido Liberal, na dos Estrangeiros. 

Alçados ao poder, os liberais convocaram para o final do ano de 1840 eleições gerais 
em dois graus, para compor o Parlamento Geral, o das províncias e as câmaras mu-
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nicipais a serem instalados no início de 1842. Como de costume em todo o período 
do Império e na República Velha, as eleições foram viciadas e venceu o partido 
governista. 

Divergências internas relativas à condução dos negócios do Rio Grande, onde acon-
tecia a Revolução Farroupilha, acabaram culminando na queda do Gabinete de 23 
de Julho. O ministro Aureliano Coutinho obteve do imperador a troca do coman-
dante das forças legais no Sul, o general João Paulo, sem a aquiecência dos demais 
membros do gabinete, os quais, por conseguinte, entregaram seus cargos. Na reu-
nião do Conselho de Ministros, o líder do gabinete, Antônio Carlos, não se conteve. 
Voltando-se para o irmão Martim Francisco, desabafou: “Não te disse, Martim, que 
quem se mete com criança amanhece molhado? Vamos embora!”

Caiu, assim, o Gabinete da Maioridade. Com a queda dos liberais instalou-se no 
poder o Gabinete Conservador de 23 de Março de 1841, constituído por antigas 
figuras que pertenceram ao partido absolutista no reinado de D. Pedro I.  No poder, 
os conservadores iniciaram um conjunto de reformas legislativas visando centralizar 
o governo e aumentar sua força. O clima ficou tenso, com perseguições, ânimos 
exaltados e embates no Parlamento e nas províncias entre conservadores e liberais. 

Contra as iniquidades do governo, a Câmara de São Paulo enviou representação ao 
monarca. Uma comissão da Assembleia daquela província se deslocou para o Rio de Ja-
neiro levando mensagem do povo paulista a S.M.I. Os membros da comissão não foram 
recebidos pelo imperador. Minas, por intermédio de petições particulares e por solicita-
ção das Câmaras de Barbacena, São João del-Rei e Minas Novas, fez coro com o apelo 
dirigido pelos paulistas. Nenhuma dessas representações chegou às mãos do monarca.

Correu o boato que S.M.I. se achava coagido, que não assistia às deliberações do conse-
lho e, até mesmo, que se achava preso. Esses boatos excitaram a opinião pública, espe-
cialmente em Minas e São Paulo. A muitos pareceu razoável a veracidade das notícias, 
à vista de não haverem sido recebidas as representações que lhe foram encaminhadas.

Iniciou-se o ano de 1842, e a expectativa dos liberais era a posse dos parlamentares 
eleitos, ainda durante o Gabinete da Maioridade e cuja maioria seria liberal. Come-
çaram os trabalhos preparatórios, Martim Francisco foi eleito presidente da Câmara, 
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e o Cônego Marinho, secretário da Mesa. Em 29 de abril, a Comissão de Verificação 
proclamou a legitimidade dos diplomas dos deputados eleitos. A informação foi ofi-
ciada ao governo, e o dia 3 de maio foi marcado para a abertura solene das câmaras.

Sabedor das dificuldades que teria com a câmara de maioria liberal, o Gabinete 
Conservador dirigiu ao monarca uma representação fundamentada nos abusos do 
pleito eleitoral. Pintando com vivas cores os vícios, então usuais, da eleição, conse-
guiu impressionar o jovem imperador, que, por sua vez, autorizou a dissolução da 
câmara no dia 1º de maio. 

Era a primeira vez, desde a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, que se 
empregava essa violenta medida. Naquela ocasião, a decisão de D. Pedro I gerou 
terrível consequência e deflagrou a revolução no norte do País, a Confederação do 
Equador. 

Esse ato brusco do governo foi a senha para a revolta. Repetia-se a história. Repro-
duzia-se o gesto de Pernambuco e das províncias vizinhas quando da dissolução da 
Assembleia Constitutinte.

Voltaram as sociedades secretas aos clubes, os quais tanta importância tiveram em 
lutas anteriores. Tal como o Clube da Maioridade, formou-se o Clube dos Patriarcas 
Invisíveis, espécie de prolongamento daquele. Essa sociedade teria filiados no Rio, 
em São Paulo e em Minas, com a generalização de suas lojas. 

Embora não houvesse uma perfeita articulação para um movimento armado, a vio-
lenta medida de dissolução da Câmara acelerou o levante das duas maiores provín-
cias do Império. Representantes de São Paulo e de Minas reunidos na Corte passa-
ram a organizar o plano da revolta. São Paulo aclamaria um presidente e Minas o 
acompanharia, fazendo o mesmo.

Em 12 de maio, movimentaram-se os paulistas. Em Sorocaba, no dia 17, proclama-
ram presidente interino da província Rafael Tobias de Aguiar, que havia sido desti-
tuído da presidência pelo Gabinete Conservador de 23 de Março. Entretanto, retar-
daram o ataque à Capital, e Caxias, comandante das tropas legalistas, não perdeu 
a oportunidade de entrar na cidade de São Paulo, tomando todas as providências 
contra possível ataque inimigo. 
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Em 6 de junho, os legalistas tomaram Campinas e venceram, dois dias depois, os 
rebeldes em Venda Grande. 

Sitiado em Sorocaba, abandonado pelos principais líderes revolucionários que fugi-
ram da cidade, o padre Feijó, ao saber da aproximação das tropas imperiais, escreveu 
ao barão de Caxias propondo uma solução “honrosa para S.M.I. e à província”. 
Iniciou com estas palavras: “Quem diria que em qualquer tempo o Sr. Luis Alves de 
Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais são as cousas deste mundo… 
Em verdade o vilipêndio que o governo tem feito aos Paulistas e as leis anti-consti-
tucionais da nossa assembléia, me obrigaram a parecer sedioso.” Caxias respondeu 
firme, exigindo pronta rendição dos revoltosos. “Respondo a V. Excia. pelas mesmas 
palavras de sua carta hoje recebida. Direi: Quando pensaria eu em algum tempo que 
teria de usar da força para chamar à ordem o Dr. Diogo Antônio Feijó? Tais as cousas 
do mundo!  As ordens que recebi de S. M. O Imperador são em tudo semelhantes às 
que me deu o Ministro da Justiça em nome da Regência, nos dias 3 e 17 de abril de 
1832, isto é, que levasse a ferro e fogo todos os grupos armados que encontrasse, 
e da mesma maneira que então as cumpri, as cumprirei agora. Não é com armas na 
mão, Exmo. Sr., que se dirigem súplicas ao monarca, e nem com elas empunhadas 
admitirei a menor das condições que V. Excia. propõe na referida carta.”

Em 21 de junho, Caxias entrou em Sorocaba, capital dos revolucionários. Rafael 
Tobias, ao ver-se vencido, fugiu e foi preso em Vacaria, quando tentava se unir aos 
revolucionários do Rio Grande. Foi processado e preso na Fortaleza da Lage até a 
anistia de 1844. No mesmo dia, acompanhado de seu ajudante de ordens, dirigiu-se 
o próprio barão de Caxias à casa de Feijó e, respeitosamente, o levou preso.

A causa já estava praticamente perdida para os paulistas quando, em 10 de junho, 
em Barbacena, o batalhão da Guarda Nacional aclamou José Feliciano Pinto Coelho 
da Cunha, depois barão de Cocais, presidente interino da Província de Minas Gerais. 
Os mineiros entraram na luta por fidelidade à palavra.

De Barbacena, Feliciano Pinto Coelho lançou aos mineiros uma proclamação e en-
viou circulares às câmaras municipais, baixou portarias, criou corpo de guardas mu-
nicipais e concitou desobediência às ordens emanadas da Capital.
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Somente em 13 de junho o presidente legal da província, Bernardo Jacinto da Veiga, 
comunicou ao Rio “informações mais circunstanciadas daqueles sucessos”, solici-
tando ao governo apoio militar e meio seguro de comunicação entre a Capital da 
província e a Corte, por estrada diversa da de Barbacena.

Feliciano Pinto Coelho enviou uma mensagem ao imperador, que seguiu acompa-
nhada de outra, escrita pelo velho inconfidente padre Manoel Rodrigues da Costa. 
A correspondência deveria ser entregue ao marquês de Barbacena e a Itanhaén, os 
quais tinham a missão de fazê-la chegar às mãos de S.M.I. Todavia o mensageiro, 
José Furtado Placiano Pizza, foi preso no caminho pelas tropas legalistas. As cartas 
foram interceptadas e, portanto, nunca alcançaram seu destino.

Começaram a chegar a Barbacena notícias de adesões de várias localidades à causa re-
volucionária. Primeiro foi Pomba, depois Queluz, seguidas de Andrelândia, que tomou 
Aiuruoca. A seguir aderiram Lavras, Santa Bárbara e, aos poucos, várias outras cidades.

O governo provincial, em Ouro Preto, começou a perceber a gravidade dos fatos. A 
cada momento aumentava a adesão ao movimento. Para tentar conter esse avan-
ço, medidas rigorosas foram tomadas. Para comandante em chefe das tropas da 
legalidade, foi nomeado o Cel. José Manuel Carlos de Gusmão, que tinha como seu 
auxiliar o engenheiro alemão Fernando Halfeld. Organizou-se o exército legalista, 
que marchou dividido em três colunas. A primeira aquartelou-se em Congonhas, a 
segunda, em Catas Altas da Noruega, e a terceira, em Ouro Branco.  

De Barbacena os revolucionários decidiram marchar para tomar São João del-Rei, im-
portante local que permanecera fiel aos legalistas. Com a chegada das tropas revolu-
cionárias, a cidade aderiu ao movimento sem necessidade de uso da força. No dia 18 
de junho, José Feliciano Pinto Coelho foi reconhecido pela Câmara Municipal como 
presidente da Província, recebendo vivas da população na Praça de São Francisco.

Sem um plano objetivo de ação, Feliciano Pinto Coelho iniciou um processo de mar-
chas e contramarchas com desgastes de recursos. O cônego Marinho, rebelde e his-
toriador, condenou a lentidão dos acontecimentos. Para ele, deveriam os rebeldes 
marchar logo para Queluz (atual Conselheiro Lafaiete), e de Queluz para Ouro Preto, 
capital da província.



22 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

Em 26 de junho, Feliciano Pinto Coelho partiu com os insurgentes para Queluz. Lá, o 
presidente revolucionário deu ordens de reforço àquela coluna e regressou para São 
João del-Rei, onde se reuniria a Assembleia Legislativa da província. Essa retirada 
foi vista como fraqueza dos rebeldes sem condições para tomar a Capital. As tropas 
revolucionárias recuaram para fora da cidade. Atacados pelos legalistas, os rebeldes 
acabaram vencedores em 4 de julho. Tomaram Queluz e perseguiram os legalistas 
até as proximidades de Ouro Preto, para entusiasmo geral dos revoltosos. No entan-
to, a vitória não foi aproveitada. Em vez de ataque à Capital, ordenou-se a retirada.

Tropas revolucionárias vindas de Santa Bárbara submeteram Caeté em 7 de julho. 
Pouco mais de 20 dias depois da aclamação do presidente, Minas estava quase 
inteiramente sob a bandeira revolucionária.

Em vez de marchar para Ouro Preto, Feliciano Pinto Coelho reúne a Assembleia Provin-
cial em São João del-Rei. A reunião foi um fracasso. Só comparecem 13 deputados, que 
concluíram pela impossibilidade de funcionamento e pela aprovação de todos os atos 
do presidente. Dizia Marinho: “era tempo de combater e não de deliberar.”

Em 20 de julho, o presidente interino partiu de São Jõao del-Rei com o batalhão da 
Guarda Nacional para Queluz. Em 21 de julho, pôs-se também em marcha para a 
mesma cidade a coluna de Barbacena, na qual estava Teófilo Ottoni. O objetivo era 
que todos marchassem de Queluz para a Capital da província. No dia 26, os rebeldes 
venceram as tropas legalistas de Queluz.

A vitória havia aberto aos insurgentes as portas da Capital. Entretanto, nesse mo-
mento, chegou ao presidente a notícia da derrota dos paulistas, o que lhe causou 
hesitações e incertezas. Em lugar de tomarem de assalto a Capital, permaneceram os 
insurgentes em Queluz nos dias 27 e 28, e só em 29 marcharam para Ouro Branco.

No dia 31, em vez de tomarem o caminho de Ouro Preto, iniciaram marcha para Sa-
bará. Começaram, então, desentendimentos entre os líderes, pois parte deles queria 
atacar Ouro Preto. Coube a Teófilo Ottoni concitar pela união de todos, ao afirmar 
que de Sabará iriam para Ouro Preto.  

No dia 2 partiram para as proximidades de Ouro Preto, onde encontrariam a coluna 
de Santa Bárbara para partir para a Capital. A opinião geral era que deveriam atacar 
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logo, porém o presidente Pinto Coelho, já um tanto desanimado com as notícias de 
São Paulo, ponderou que deveriam aguardar a chegada da coluna vinda de Santa 
Bárbara. A vacilação dos chefes apagava o entusiasmo da tropa.

Somente na tarde do dia 6 apareceu a coluna de Santa Bárbara e a animação voltou 
a dominar o ambiente. A coragem e o entusiasmo dos soldados e dos chefes subal-
ternos não eram porém os mesmos do conselho superior.

Depois de longos debates e discórdias decidiram marchar novamente para Sabará. 
Essa decisão foi recebida com indignação por muitos. O presidente já falava em de-
posição das armas. Coube mais uma vez a Ottoni manter a união da tropa.

Na tarde do dia 11 de agosto, os insurgentes derrotaram as forças legalistas de 
Sabará. De lá, o presidente José Feliano Pinto Coelho enviou secretamente um men-
sageiro a Caxias para pedir anistia, oferecendo a deposição das armas. Marinho afir-
ma que os revolucionários não marcharam de Queluz para Ouro Preto após aquela 
vitória, porque desde aquele momento estava o presidente com o firme propósito de 
dar fim à revolução.

De Sabará, no mesmo dia marcharam os revolucionários para Santa Luzia. No fundo, 
esperava o presidente Feliciano Pinto Coelho ganhar tempo enquanto aguardava 
resposta da mensagem enviada a Caxias.  

No dia 17 de agosto, Pinto Coelho reuniu os chefes principais comunicando-lhes a 
intenção de enviar emissário ao barão de Caxias com a proposta de deposição de 
armas, mediante uma anistia geral. Opuseram-se os consultados. 

Decidiram os insurgentes deflagar o combate antecipando-se aos legalistas, que, 
sabiam, iniciariam o ataque no dia 21. Foi numeroso o exército revolucionário. Pre-
pararam-se decisivamente, certos de que resistiriam com vantagem. Tomaram posi-
ções dispostos a romper fogo na manhã do dia 20 pegando de surpresa as tropas 
legalistas.

Entretanto, na madrugada do dia 20, o presidente interino Feliciano Pinto Coelho 
abandonou os insurgentes e fugiu, o que causou efeito psicológico desastroso sobre 
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os correligionários, apesar de tentarem os demais chefes negar o fato. Assim como 
fizera o presidente interino de São Paulo, o de Minas abandonou a tropa antes do 
conflito final.     

Na manhã do dia 20 os revolucionários abriram fogo contra as tropas do barão de 
Caxias. Depois de algumas horas de batalha, Caxias começou a perder posições. Os 
insurgentes avançaram sobre as tropas do barão, que bateram em retirada. Os rebel-
des continuaram avançando em seu encalço, abandonando posições privilegiadas. A 
coluna que vinha unir-se ao exército legalista, porém chegando por outro caminho, 
tomou essas posições elevadas favoráveis e deixou as forças rebeldes sob dois fogos, 
em situação insustentável. No fim do dia, depois de longas horas de luta, os revolu-
cionários caíram finalmente vencidos. Foi grande o número de mortos e feridos dos 
dois lados. Os principais líderes foram presos, algemados dois a dois e levados a pé 
para a prisão em Ouro Preto. Posteriormente julgados, foram todos absolvidos ou 
anistiados em 1844.

Se faltaram chefia e liderança nas zonas de combate, se o próprio presidente esco-
lhido, Feliciano Pinto Coelho, era tímido e hesitava ante decisões importantes e es-
tratégicas, outros chefes, como Teófilo Ottoni e Marinho, eram audaciosos e queriam 
a luta aberta. Assim, considerando os muitos fatores adversos, foi extraordinário o 
desempenho revolucionário nessa luta, cuja decisão dependeu muito da sorte.

Ante o exposto, considerando a importância dos fatos relatados e a carência de pu-
blicações substanciosas a respeito de tão relevante acontecimento da nossa história, 
em boa hora a Assembleia Legislativa de Minas Gerais elege esse tema para iniciar 
seu programa editorial. História da Revolução Liberal de 1842, de autoria do cônego 
José Antônio Marinho, inaugura a coleção Minas de História e Cultura, que, com 
muito orgulho, colocamos à disposição da sociedade.

Deputado Lafayette de Andrada
Coordenador
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Prefácio da edição de 1939 

Cônego José Antônio Marinho

      eeditando o livro História do Movimento Político de 1842, satisfazemos um prazer 
íntimo de apego às coisas que se relacionam com os nossos antepassados e julga-
mos prestar relativo serviço à civilização contemporânea.

Obra raríssima, não sendo encontrada nas livrarias de historiadores consagrados 
e mesmo nas bibliotecas públicas mais importantes, tornou-se por isso esse livro 
quase desconhecido aos estudiosos que querem saber os acontecimentos relevantes 
da vida nacional.

A Revolução Política de 1842 foi uma arrancada de civismo que glorifica a inte-
gridade de um povo consciente de seus direitos materiais e cioso de seus deveres 
naturais. A audácia e o heroísmo então se conjugaram na ação perfeita da disciplina 
e da honradez, colaborando para a grandeza da Pátria na alma genuinamente es-
pontânea dos mineiros.

Tendo sido esta cidade teatro de acontecimentos singulares, destacando-se por fei-
tos notáveis diversos cidadãos conterrâneos, não só pela bravura guerreira como 

R
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pela nobreza de sentimentos, o interesse despertado na divulgação desses fatos 
impulsionantes fez que se obscurecesse a realidade material que nos cerca para 
empreender a tarefa de divulgar este importante documento histórico.

O cônego José Antônio Marinho foi notoriamente um homem dos mais cultos de sua 
época. Versado nas línguas neolatinas, sabia ainda com perfeição a inglesa e a grega. 
Professor de Filosofia e Teologia, a sua capacidade intelectual revelou-se extraordi-
nária, tendo também se dedicado à música e à poesia com notável engenho artístico.

Dotado de um temperamento ardoroso, congênito, de foro íntimo nobilitante, o 
cônego Marinho foi pela sua organização natural um apóstolo da justiça, que se 
insurgia contra os abusos dos que se valiam do direito da força em menosprezo do 
bem-estar da coletividade.

A História do Movimento de 1842 revela de um modo expressivo o íntimo de seu au-
tor. Ao lado de sábio princípio analítico do historiador que coordena metodicamente 
os acontecimentos e as personagens representativas no cenário mundano, estuda-
dos detidamente, sente-se a alma do escritor inteligente, de temperamento vibrátil, 
que obedece essencialmente aos imperativos sinceros da própria consciência.

Pode haver erros e impropriedades nesse trabalho histórico, mas o que ninguém com 
isenção de ânimo poderá pôr em dúvida é a boa-fé e a honestidade do autor. 

Tendo tomado parte como um dos chefes do Movimento de 1842, após serem der-
rotadas as forças rebeldes, o cônego Marinho homiziou-se na Fazenda São Gonçalo, 
distrito desta cidade, propriedade do padre Gonçalo Ferreira da Fonseca, e aí coor-
denou e escreveu a história dessa revolução.

Em se tratando de um documento importante como esse, de interesse geral e que 
numa linguagem clara ataca e deprecia personalidades de relevo na vida nacional, 
provocou naturalmente críticas; porém, replicando-as pelas colunas do constitucio-
nal, de Ouro Preto, em 1846, o cônego Marinho declara ter coligido documentos 
para, com provas materiais, sustentar o que lhe contestavam relativamente a alguns 
fatos da sua História do Movimento Revolucionário de Minas em 1842; e, em adver-
tência, o autor mesmo alude à necessidade de um terceiro volume.
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Mas não se sabe o que foi feito desses documentos.

Cidadãos íntegros, figuras de relevo que passaram ao panteon da história como sím-
bolos das glórias nacionais – entre esses cumpre destacar-se como um exemplo de 
honra e de virtudes o imortal duque  de Caxias – foram indevidamente mal-ajuizados 
pelo historiador, então ferido no seu amor próprio e quando se ocultava das garras 
vingadoras da justiça entregue à mercê dos adversários dominantes.

Entregando de novo esse livro aos leitores inteligentes, não o fazemos endossando 
pensamentos e conceitos emitidos pelo seu autor. A longa carreira militar de Caxias 
tem sido estudada imparcialmente por juízes da nossa história que honram a civili-
zação brasileira. Guiando-se por um sentimento superior, digno do zelo altruístico de 
uma corporação que abnegada defende o régio patrimônio do Brasil, foi o duque  de 
Caxias eleito patrono do nosso exército, e por isso consagramos a esse que foi um 
padrão de brasilidade as homenagens a que fez jus pelos seus imorredouros serviços 
às causas da nossa pátria.

A condição humana do cônego Marinho, por mais nobres que fossem os seus sen-
timentos, não podia deixar de sofrer essas influências do amor próprio vilipendiado 
ante a dura realidade de ver os seus mais avançados ideais de cidadão serem tidos 
como criminosos.

Natural do pitoresco povoado Brejo Salgado, hoje denominado Cônego Marinho, 
distrito do Município de Januária, nas margens do Rio São Francisco, Estado de 
Minas, nasceu José Antônio Marinho aos 7 de outubro de 1803. Foram seus pais os 
humildes lavradores Antônio José Marinho e D. Maria Escolástica de Jesus. Incumbiu-
-se de ensinar-lhe as primeiras letras o seu avô materno.

Revelando-se portador de privilegiado talento, muito embora tivesse contra si o 
preconceito da cor, um fazendeiro abastado, seu padrinho, mandou-o estudar no 
seminário de Olinda, Pernambuco.

A cultura intelectual despertou cedo em Marinho os elevados sentimentos patrióti-
cos e as questões políticas que agitavam o Brasil, após o Grito do Ipiranga, fizeram 
que um grupo de pernambucanos sonhasse com a Confederação do Equador. Mari-
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nho abandona o seminário e faz-se soldado revolucionário; porém, fracassada aque-
la revolução, o jovem aventureiro teve que fugir e enfrentar escabrosas dificuldades 
para poder se manter e regressar a Minas.

Foi refugiar-se na Cidade de Barra, exercendo a profissão de professor primário, pois 
seu protetor havia morrido.

Sua vida se transformou. Os influxos do coração dominaram então a alma, e o amor 
fez que ele visse nos olhos de uma moça a mais encantadora esperança munda-
na. Mas a musa do poeta embriagava-se em fagueiras ilusões; essa paixão não foi 
correspondida. Reassumindo o domínio de si mesmo, Marinho resolve dedicar-se 
de todo o coração ao sacerdócio da religião católica. Voltou para o seminário e foi 
continuar seus estudos no Caraça. Em 24 de fevereiro de 1829 recebeu as ordens 
de presbítero. 

Lecionou Filosofia em Ouro Preto e Congonhas, foi delegado do Círculo Literário, di-
retor do Colégio de São João del-Rei, pregador imperial em 1839, cônego honorário 
da Capela Imperial em 1840, camareiro secreto de Pio IX em 1847, e cura do SS. 
Sacramento da Sé do Rio de Janeiro, onde ainda mais se notabilizou como perfeito 
pregador da Igreja Católica.

Na vida política, para a qual cedo revelou acendrada vocação, a sua atuação foi a de 
um benemérito propulsor da causa pública. 

Caráter independente, moral rígida, o orador sacro de intuição encantadora, fez-se 
também advogado provisionado perante os tribunais da justiça forense, amparando 
os oprimidos, os infelizes transviados, e fiscalizando com sua palavra sensata o sa-
crário da Justiça.

Eleito deputado à primeira Assembleia Provincial de 1835-1836, na de 1837-1838 e 
1842, a sua atuação foi brilhantíssima, e, parlamentar eloqüente, se impôs pelo vigor 
do raciocínio, pela concisão das idéias.

Tendo sido também eleito à Assembleia Geral de 1842, foi essa dissolvida.
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O Partido Liberal teve no cônego Marinho um dos mais sinceros apóstolos, correligio-
nário político que não vacilou ante as conveniências pessoais.

Como jornalista emérito revelou ele capacidade admirável, tendo redigido o periódi-
co Americano, de São João del-Rei, e depois, em 1847, o Correio Mercantil, do Rio 
de Janeiro.

Foi também comendador do Hábito de Cristo e teve honras de monsenhor.

Ocultando-se à prisão após a derrota de Santa Luzia, Teófilo Otoni estranhou essa 
sua atitude, a que Marinho replicou: “Mais vale ser magro no mato, do que gordo na 
boca do gato”.  Apresentando-se depois à Justiça, foi julgado pelo júri de Piranga, 
tendo ele mesmo se defendido brilhantemente. Dada a anistia, em 1844, foi eleito 
novamente à Assembleia Geral de 1845 a 1849, onde exerceu fecunda atividade, 
na defesa dos interesses públicos, pois os seus discursos são vivos atestados de sua 
incontestável atividade.

Serviçal e caridoso, a todos atendia com desinteressado cavalheirismo. Morreu po-
bre, vítima de febre amarela, em 13 de março de 1853, sendo sepultado no Cemité-
rio São João Batista, do Rio de Janeiro. 

O Dr. Moreira de Azevedo, na sua “Memória sobre o Movimento Político de Minas 
Gerais em 1842”, lida no Instituto Histórico, quase 50 anos após esses acontecimen-
tos, apesar de conservador zeloso, realça a modéstia do cônego Marinho e referiu-se 
com precisão sobre este trabalho histórico, como sendo minucioso e completo, assim 
dizendo: 

“Retirando-se para a Fazenda de São Gonçalo, tornou-se o padre José Antônio Ma-
rinho o xenofonte da revolução. 

Pacífica a Província, entregou-se à justiça pública, e no júri de Piranga foi absolvido, 
proferindo ele próprio sua defesa. Tratou de escrever para levar à posteridade o 
movimento revolucionário que o tivera em suas fileiras, mas saiu-lhe excessivo da 
pena o amargor contra o governo nesse trabalho empreendido ainda nos dias em 
que estavam recentes os ódios, vivas as emoções, e eram todos testemunhos de se-
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melhante fato. Tratando de acontecimentos ainda palpitantes e graves, desvairou-o 
a paixão política, e mostrou-se exagerado em suas apreciações históricas; mas é 
minucioso e completo na relação dos fatos, e se omitiu seus próprios serviços e sacri-
fícios, não perdeu ocasião, como diz Teófilo Otoni, de pôr em relevo a mais pequena 
circunstância, que pudesse enobrecer o caráter de seus amigos”.

Na sua laboriosa jornada de político militante e de tribuno enérgico o cônego Ma-
rinho foi vítima de mui torpes acusações. Como abutres das trevas, os caluniadores 
farejavam-lhe os rastos, mas ele sempre de consciência tranquila, invicto no cumpri-
mento dos deveres, certo de que a justiça superior é infalível, sabia aguardar como 
um legítimo cristão a hora do arrependimento, em que os seus levianos detratores 
humilhados iam suplicar-lhe o perdão, graça venturosa que o seu coração generoso 
sabia distribuir com amor e devoção.

Honroso é de se notar que todos os biógrafos do cônego Marinho tecem louvores 
à sua conduta como sacerdote casto e virtuoso. Se os pendores da mocidade, obe-
decendo às leis imperiosas da natureza humana, fizeram que ele fosse colhido por 
uma paixão amorosa, isso não perverteu o seu moral íntimo, e foi a demonstração 
sincera de possuir uma força de vontade extraordinária que o levou a dedicar-se ao 
Evangelho de Cristo, lutando em prol do bem sagrado de seus semelhantes.

Se se dedicou também à política, não o fez por egoísmo do interesse próprio, e 
jamais serviu-se dela como meio desonesto.

Os padres em quase todas as partes do mundo têm-se dedicado ao mister da polí-
tica, e no Brasil tem sido norma comum tomarem eles parte na vida pública do País.

Tomando parte ativa nas questões partidárias, reconheceu o cônego Marinho as in-
conveniências e as escabrosidades da política, dedicando-se voluntariamente depois 
tão somente ao sacerdócio, para o apostolado do bem que nos levará ao julgamento 
final na vida eterna.

Para mais ser útil à humanidade, atendendo ao império de sua imaginação fecunda, 
fundou depois no Rio de Janeiro o Colégio Marinho, estabelecimento de ensino que 
se notabilizou pela sua eficiência no problema da instrução da mocidade.
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O cônego Marinho foi uma dessas personalidades raras que se fez pelos dotes na-
turais do homem superior. A inteligência descortinou-lhe horizontes vastos para 
dedicar sua atividade. O generoso protetor que encontrou para amparar os seus 
primeiros estudos desapareceu e o destino caprichoso faz que ele fuja do colégio, 
obedecendo aos impulsos régios do patriotismo; malogra-se a revolta; não podendo 
voltar ao seminário, luta para ganhar o pão; ama e tem o coração quebrado pelo 
desprezo daquela a quem dedica as suas mais caras afeições!... Não importa, porque 
sua simpatia conquista amigos, e a magnanimidade de seu coração se impõe pela 
lealdade e pela dedicação, a fecundidade de seu cérebro constrói monumentos im-
perecíveis à memória da posteridade – por isso o cônego Marinho passou à história 
como um vulto benemérito.

Conselheiro Lafaiete, 27 de setembro de 1939.

J. Rodrigues de Almeida
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Ao público

      ano de 1842 formará uma das épocas notáveis do Brasil; e os acontecimentos, 
que nele tiveram lugar, fornecerão matéria para um dos mais interessantes episódios 
da história pátria.

Levá-los ao conhecimento da posteridade, esses acontecimentos, consigná-los com 
verdade, narrá-los com escrupulosa exatidão, é fazer um verdadeiro serviço ao País.

Quando no coração das virgens florestas, que habitei por espaço de quatorze meses, 
com o fim de matar o tempo, que tão longo e aborrecido me corria, ocupava-me em 
coordenar em minha memória os fatos de que havia eu sido testemunha, estava 
longe de mim a intenção de os publicar; mais longe ainda a esperança de tão cedo 
poder oferecê-los à consideração do público.

Cada publicação, que me chegava ao fundo do meu exílio, era em verdade um incita-
mento poderoso, para que continuasse eu no meu trabalho; desesperava-me ao ver 
a crueldade, com que nos seus escritos o partido vencedor caluniava seus contrários, 
e ao recordar-me da maneira generosa, por que se haviam conduzido os insurgentes 
na Província de Minas, desde o dia 10 de junho até 20 de agosto de 1842, e do 

O
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modo por que eram eles tratados; e repetindo mil vezes o vae victis, compreendia a 
necessidade de esclarecer em algum tempo a opinião do País, tanto a respeito das 
causas que puseram as armas nas mãos de uma população industriosa e pacífica, 
como da maneira, por que se conduziram os insurgentes por todo o tempo que 
durou o seu poder em uma tão interessante parte da Província; e a leitura de alguns 
discursos, proferidos na Câmara Temporária, recheados de invectivas, de calúnias, de 
suposições gratuitas, e falsarias contra os insurgentes, me firmou nesse propósito.

O leitor imparcial se há de convencer, em presença dos fatos, de que um verdadeiro 
temor pelas liberdades públicas, suscitado nos ânimos de todos por uma cavilosa 
política, dera causa aos movimentos políticos de 1842; que uma facção, que, para 
fazê-la melhor conhecida, irei buscar em seu berço, e lhe acompanharei as tendên-
cias, a inimiga invariável da liberdade do Brasil, se erguera ameaçadora em 1842; 
que a religião do juramento; que o amor sincero pelas instituições monárquicas 
representativas, que não o desejo, a intenção de mudá-las aos desvios do poder; 
que o Movimento Político de 1842 fora uma necessidade de circunstância, uma 
consequência forçada dos desmandos do governo; que nenhum outro dos muitos 
por que tem passado o País, tivera, para aparecer, razões mais sólidas, nenhum fora 
com tanta honra conduzido; nenhuns revolucionários mostraram mais moralidade, 
nem mais heroísmo no desfecho da questão.

Ver-se-á que cada encontro das forças da legalidade com os insurgentes, qualquer 
que fosse o partido vencedor, era sempre a causa da monarquia, a que recolhia o 
último e mais brilhante triunfo; que em um e outro exército era a bandeira do Sr. D. 
Pedro II entrelaçada com a da Constituição do Estado, a que conduzia os soldados 
ao combate, e a que lhes infundia os brios e a coragem; que uma convicção profun-
da dominava a todos os insurgentes, desde a barraca do mais humilde soldado à 
casa da presidência interina; de que a facção absolutista, a cuja frente se achavam 
dois homens os mais fatais ao País, José Clemente Pereira e marquês de Paranaguá, 
pretendia realizar em 1842 o sistema por que se desvela desde a independência 
do Brasil.

Finalmente ficará patente que as ideias monárquicas, profundamente arraigadas nos 
ânimos dos mineiros, e não o exército da legalidade, arrancaram as armas das mãos 
dos insurgentes, e deram fim a uma contenda, cujo desfecho não produzira sem 



37HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

dúvida o combate de 20 de agosto. Reconheço que serei tido como um historiador 
suspeito; tem-se mesmo procurado de antemão prevenir o juízo público a respeito 
deste trabalho: enfim, não poucas vozes retumbarão dizendo: “São discursos de um 
anarquista, palavras dum santa-luzia”.

Confesso que essa prevenção tem fundamento razoável; mas na atualidade, o meu 
fim é pôr diante dos olhos de quem está acima de todas as paixões um quadro, que 
mesmo desenhado por pincel suspeito, não deixará de parecer verdadeiro a quem 
desprevenido o considere; e deixar para o futuro um testemunho da pureza de inten-
ções, da moralidade do procedimento dos insurgentes de 1842, e para que digam os 
vindouros: “Os nossos antepassados amavam a monarquia quanto a liberdade”. Os 
que entenderem que tenho faltado à verdade histórica, podem, como eu, publicar os 
fatos, de que tenham conhecimento; podem contrariar minhas asserções, e será des-
te modo que uma crítica esclarecida poderá formar um juízo seguro sobre a verdade 
dos acontecimentos; pela minha parte, e aqui falo por todos os que se compromete-
ram no Movimento de 10 de Junho, desejo ardentemente que o procedimento dos 
insurgentes seja por todas as faces analisado, e que fique à posteridade formar sobre 
ele seu juízo, no silêncio das paixões, e distante dos interesses do dia.
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Notícia e advertência

     uando estava já muito adiantada a impressão desta obra, me foram enviados de 
diferentes pontos da Província esclarecimentos e notícias a respeito de muitos fatos 
que eu ignorava absolutamente, apesar de meus esforços para deles haver conhe-
cimento: esta circunstância, e a certeza de que este meu trabalho há de ser violen-
tamente censurado, e que terei necessidade de explicar, retificar e esclarecer muitos 
fatos, de fixar o sentido a muitas frases, pois estou seguro que os próprios termos 
de que me sirvo hão de ser invertidos, me convenceu da necessidade de publicar um 
terceiro volume, em que consignarei o que neste não teve lugar, principalmente pelo 
que toca à Província de São Paulo, e explicarei o que for posto em dúvida, e darei 
todos os esclarecimentos que se possam desejar*.

O Autor

*Esta nota, na primeira edição, encontra-se no final do segundo volume, antes da lista de nomes das 
pessoas que adquiriram o livro.

Q 
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PRIMEIRO LIVRO 

Lance de olhos sobre o estado do País desde a 
época da independência até aquele ano

Independência, o partido colonizador, o Ministério Andrada, 
sua demissão, reunião da Constituinte, dissolução

O grito de regeneração, dado nas margens do Douro, e res-
pondido por todo o reino de Portugal, foi ouvido com entusiasmo e 
júbilo por todos os residentes no Brasil. Os brasileiros, porque viam 
no novo sistema um meio para obterem mais liberdade civil, e os 
portugueses, porque o encaravam como um passo dado para levan-
tar-se o comércio de Portugal, caído em progressiva decadência pela 
franqueza dos portos desde 1810, e transferir-se para a Metrópole a 
antiga preeminência.

Assim, por diferentes causas, brasileiros e portugueses opu-
seram-se ao desígnio, manifestado pelo Sr. D. João VI, de mandar a 
Portugal o príncipe D. Pedro, autorizado a tratar com as cortes, e de 
aceitar a Constituição que fizessem elas, naquilo somente em que 
fosse ao Brasil aplicável.

Os portugueses, que se apresentaram então os mais entusias-
tas da regeneração, porque viam nela a elevação de Portugal, e bem 
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que no Brasil habitassem, não podiam suportar sem amargura o pro-
gressivo desenvolvimento da riqueza brasileira, e que viam não sem 
mortificação o amor que o Sr. D. João VI consagrava ao Brasil e aos 
brasileiros, tramaram um movimento da tropa, que tivera lugar na 
madrugada de 26 de fevereiro, e que forçou el-rei a prestar juramen-
to à Constituição Portuguesa, tal qual a fizessem as cortes. O mani-
festo, em que estas davam como causa do movimento revolucionário 
de Portugal a decadência daquele reino, berço dos monarcas, mas 
por tanto tempo privado da presença destes, acabou de encher de 
satisfação aos portugueses. El-rei, que não desejava deixar o Brasil, 
onde viera firmar seu trono, vacilante em Portugal, e isto, ou por-
que entendesse ser esta parte do Reino Unido a melhor herança de 
sua casa, ou porque considerasse que a ausência da família real faria 
desabrochar o germe de independência, regado já em o século pas-
sado com o sangue de Tiradentes em a Província de Minas Gerais, e 
na de Pernambuco com o dos patriotas de 1817, ou, como pensam 
muitos, porque achava deliciosa a habitação do Novo Mundo, forçado 
pelas ocorrências da Praça do Comércio a embarcar-se para Portu-
gal, constituiu o príncipe herdeiro seu lugar-tenente nesta parte do 
reino, dizendo-lhe, ao despedir-se, estas palavras: “Pedro, o Brasil 
brevemente se separará de Portugal; se assim for, põe a coroa sobre 
tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela”.

Depois da partida del-rei, cresciam, apesar dos esforços do 
príncipe para abafá-las, as animosidades entre brasileiros e portu-
gueses. A Divisão Auxiliadora (tropa portuguesa) tramava constan-
tes sublevações, e impunha a sua vontade ao príncipe; e a tanto foi, 
que lhe tirou todo o poder pela criação revolucionária duma junta e 
uma comissão militar, a encarregou o meneio de todos os negócios 
públicos. A classe comercial no Rio de Janeiro e Bahia, composta em 
sua quase totalidade de portugueses, persuadida de que as cortes lhe 
restaurariam as antigas imunidades e privilégios, segura de que a re-
colonização do Brasil seria seguida do antigo monopólio comercial, 
exercido pela Metrópole, e julgando encontrar no príncipe, cujo mi-
nistro (conde dos Arcos) era tido como mais propenso aos interesses 
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dos brasileiros, um obstáculo a tal desejo, não cessava de o intrigar 
para com as cortes, apresentando-o como disposto a firmar no Brasil 
o regime absoluto.

As cortes, pela sua parte, não perdiam ocasião de mortificar o 
príncipe; já coartando-o, e já suscitando-lhe embaraços à autoridade, 
que em nome do rei exercia. Assim, pela Lei de 24 de abril de 1821, 
constituíram-se em cada província governos independentes do Rio 
de Janeiro, ficando o príncipe reduzido a simples governador desta 
província. Os patriotas do Rio de Janeiro aproveitaram-se habilmen-
te das animosidades entre o príncipe e as cortes, e não cessaram de 
acenar-lhe com a ideia de o coroarem monarca do Brasil.

Com estas vistas fizeram aparecer no dia 4 de outubro pro-
clamações, em que se declarava a independência do Brasil, e era D. 
Pedro aclamado imperador. A condição, porém, de príncipe herdei-
ro, não menos talvez que a firme resolução de não ser traidor a seu 
monarca e pai, fizeram que não assentisse ele a essa tentativa, escre-
vendo então a el-rei nestes termos: “Queriam-me, e dizem que me 
querem aclamar imperador. Protesto a V. M. que nunca serei perjuro, 
que nunca lhe serei falso, e que eles farão essa loucura, mas será de-
pois de eu, e todos os portugueses estarmos feitos em postas, o que 
juro a V. M. escrevendo nesta com o meu sangue estas palavras: juro 
sempre ser fiel a V. M., à Nação e à Constituição portuguesa”.

Entretanto, as cortes, que prosseguiram legislando em um sen-
tido verdadeiramente liberal, mas que não desejavam a separação do 
Brasil, temiam-se por um lado, do príncipe, julgando-o contrário ao 
sistema liberal, que sinceramente desejavam firmar; por outro viam 
com susto as tendências dos brasileiros para se constituírem inde-
pendentes. Por causa destes temores, tomaram as cortes medidas, 
que produziram um efeito inteiramente contrário ao que desejavam.

Foram, por decretos de 29 de setembro, abolidos todos os 
tribunais centrais criados no Rio de Janeiro por el-rei D. João VI, e 
o príncipe real chamado para Portugal. A notícia destes decretos 
exacerbou os ânimos de todos aqueles, cujos interesses eram por 
eles feridos, e trouxe ao partido brasileiro um contingente, que po-
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derosamente o reforçou. Uma oposição ardente manifestou-se logo 
aos decretos, e com especialidade ao que chamava para Portugal o 
príncipe. Os sustentadores estrênuos do despotismo e da legitimida-
de, pensando horrorizados que a partida do príncipe lhes tirava as 
esperanças de verem firmado, ao menos no Brasil, o governo despó-
tico, julgavam de seu dever resistir às cortes democráticas, servindo 
assim, sem o pensarem, com os empregados dos extintos tribunais, 
quase todos portugueses, à causa dos patriotas.

Foi então que o distinto brasileiro José Bonifácio de Andrada e 
Silva, vice-presidente da Junta Provisória de São Paulo, cujos votos os 
mais ardentes eram pela independência de sua pátria, julgando oca-
sião azada para obter neste empenho a cooperação do príncipe, reuniu 
a mesma junta, e em nome dela dirigiu ao príncipe uma representação, 
e ele mesmo, José Bonifácio, partiu para o Rio de Janeiro. Na Província 
de Minas Gerais, igual movimento se havia manifestado nesse sentido; 
e para o mesmo fim foi enviado à corte o distinto brasileiro José Teixei-
ra da Fonseca Vasconcelos (visconde de Caeté), e a Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, tendo à sua frente o presidente dela (José Clemente 
Pereira), apresentou-se no dia 9 de janeiro de 1822, para pedir ao prín-
cipe que se deixasse ficar no Brasil. Este passo, que dera José Clemente, 
tem feito que muitos o queiram considerar como um dos fautores da 
independência, quando era com o fim de obstar a ela, como eviden-
temente se patenteia do discurso, que em tal ocasião proferira, que 
se ele apressara em pedir ao príncipe que se deixasse ficar no Brasil, 
concluindo o seu discurso com estas notáveis frases: “Dê-se ao Brasil 
um centro próximo de união e atividade, dê-se-lhe uma parte do corpo 
legislativo, e um rumo do Poder Executivo... e tão bem ordenados que 
formando um só corpo legislativo, e um só Poder Executivo, só uma as 
cortes e só um rei possam Portugal e Brasil fazer sempre uma família 
irmã, um só povo, uma só Nação, e um só Império”.

Tendo o príncipe anuído à representação da Câmara, sintomas 
de revolta se manifestaram na Divisão Auxiliadora. Esta tropa, po-
rém, foi obrigada a embarcar-se. José Bonifácio, chegado de São Pau-
lo por este tempo, foi nomeado ministro de Estado do Interior, Justi-
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ça, e Estrangeiros. Foi o primeiro cuidado do ministro reorganizar o 
País, que as cortes tinham anarquizado; enquanto, porém, procurava 
ele chamar a um centro de união as províncias, e restabelecer a auto-
ridade do príncipe, o partido colonizador espalhava por todo o País a 
desunião e a guerra civil. José Bonifácio não só procurava fortalecer- 
-lhe a autoridade, mas ainda esforçava-se em ganhar para o príncipe 
toda a confiança e todo o amor dos brasileiros; foi com este fim que 
ele o fez proclamar Defensor Perpétuo do Brasil, e considerou este 
título como um acréscimo de autoridade, para obter e referendar o 
decreto, que concedia ao Brasil uma legislatura sua, primeiro pressá-
gio da independência do País.

Apesar de todas as concessões feitas aos brasileiros, o prínci-
pe parecia estar ainda disposto a manter a união com Portugal, e a 
seu augusto pai escrevia ele o seguinte: “Não sou rebelde, como os 
inimigos de V. M. me representam: a culpa é só das circunstâncias”. 
A reconciliação porém entre o príncipe e as cortes tinha-se tornado 
impossível e as instantes importunações de José Bonifácio, que não 
cessava de apresentar à consideração da magnânima e jovem alma 
do príncipe a glória de fundar uma monarquia sobre as sólidas bases 
da liberdade e da razão, em um hemisfério tão vasto, fértil e rico, o 
determinaram enfim a abraçar a grande causa.

Com efeito, a semente da independência aquecida pelos dis-
cursos de alguns deputados brasileiros, fecundada pelos esforços 
dos patriotas, desabrochou nos campos do Ipiranga a 7 de setembro 
de 1822, e bem depressa estendeu suas ramas sobre o Brasil inteiro. 
O partido colonizador, em parte arrastado pelo prestígio do príncipe, 
em parte forçado pelas medidas enérgicas, adotadas pelo Ministé-
rio Andrada contra os díscolos, outros, porque não lhes era possível 
transferir para Portugal os teres e as vantagens, que no Brasil des-
frutavam, o partido colonizador contemporizou; com o ódio porém 
sobre o coração, e o espírito aberto à esperança de que, quando não 
fosse possível voltar o Brasil outra vez ao jugo da metrópole, a nova 
monarquia, que se tratava de fundar, seria uma monarquia de legiti-
midade, e a coroa, colocada sobre a cabeça do herdeiro de Bragança, 
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uma garantia constante às honras e aos empregos para os antigos 
dominadores.

Como era de esperar, a notícia da independência irritou as cor-
tes, e as fez adotar a respeito do Brasil as medidas as mais violentas. 
A maioria dos deputados brasileiros, tendo à sua frente o denodado, 
enérgico e eloquente Andrada Machado, reclamou fortemente con-
tra a violência das cortes: suas vozes, porém eram abafadas pelas dos 
deputados portugueses, e pela de Francisco Vilela Barbosa (marquês 
de Paranaguá), que energicamente se pronunciara contra a indepen-
dência de sua pátria, fazendo retumbar o salão do Congresso com es-
tas memoráveis palavras: “Passarei a nado o Atlântico com a espada 
na boca, para ir bater os rebeldes independentes”.

Vitimas constantes dos insultos do povo, certos de que nada 
podiam contra a violência do Congresso, abandonaram ocultamente 
Portugal os deputados Andrada Machado, Lino Coutinho, Barata e 
Feijó, para virem coadjuvar seus patrícios na grande luta da inde-
pendência. Travada estava ela; fracos, porém, eram os recursos, de 
que podia dispor o governo; os cofres estavam exaustos, não havia 
exército, e as tropas lusitanas dominavam ainda muitas Províncias 
do Império, nas quais levantaram o estandarte colonizador, em torno 
do qual se arrebanharam os portugueses.

O príncipe porém havia tido a penetração de escolher um 
ministério, no qual não era equívoco o brasileirismo, nem ponto 
de questão a probidade política e administrativa, e a inteligência e 
prática dos negócios. Ocupava nele a mais importante pasta (a das 
Finanças), o venerável Andrada (Martim), que em 1842 fora pelo mi-
nistério, em que primavam os nomes e as ideias de José Clemente 
Pereira e marquês de Paranaguá, tão indecentemente desfeiteado, 
como em outro lugar se há de ver.

Lamentável era o estado do País, invencíveis pareciam ser as 
dificuldades financeiras; o partido colonizador intrigava, e opunha 
ao novo governo todo o gênero de embaraços; mas o ministro das 
Finanças achou nos recursos de sua inteligência, em sua dedicação 
patriótica, na moralidade e boa-fé de sua administração os meios, 
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com que socorrer as públicas necessidades e as urgências da guerra, 
sem que preciso lhe fosse gravar o País com empenhos, que para os 
posteriores governos se tornaram o único meio de haver dinheiro. 
Verificando-se mais uma vez as palavras de um veterano da inde-
pendência americana e da liberdade dos povos: “Que para que uma 
nação seja independente, ou livre, basta que o queira”. A Administra-
ção Andrada porém era um objeto determinado do ódio, da intriga 
e das tramas do partido colonizador. Preparar-lhe a queda era uma 
necessidade palpitante para os que se embalavam com a esperança, 
depositada nas armas do general Madeira.

José Clemente Pereira, cuja infernal atividade necessita de 
constante alimento, conheceu a impossibilidade de colonizar nova-
mente o Brasil, ambicioso, ralava-se ao ver a preponderância dos An-
dradas sobre o ânimo do imperador, e então intrigou com os liberais, 
perante os quais acusava de pretensões absolutistas os Andradas, e 
perante os portugueses lhes fazia um crime pelo não suspeito brasi-
leirismo dos ministros, apresentou a ideia de exigir-se do imperador 
juramento prévio à Constituição, que se houvesse de fazer, conseguiu 
que o apoiassem brasileiros liberais, e alguns na melhor fé possível, e 
não só isso, a religião do príncipe foi ilaqueada, sua boa-fé surpreen-
dida, e o Ministério Andrada demitido. Era porém, muito cedo, para 
que na memória dos brasileiros se houvesse apagado a lembrança de 
tão valiosos serviços: dois dias depois de sua queda foi o Ministério 
Andrada reintegrado no meio das mais eloquentes demonstrações 
de público regozijo.

Sérios acontecimentos tiveram então lugar em Portugal, os 
quais, bem que tristes para aquele reino, foram sabidos no Brasil 
com indiferença, e mesmo com prazer. Todos os ânimos se volta-
vam para a Assembleia Constituinte, próxima a reunir-se, o que com 
efeito teve lugar a 17 de abril, celebrando-se com toda a pompa a 
sessão de abertura a 3 de maio. A fala do trono, trabalhada ainda 
sob a influência dos Andradas, excitou calorosa discussão; esta dis-
cussão revelou que o espírito liberal predominava na Assembleia; 
a eloquência, tática e prestígio dos Andradas fez passar a resposta  
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tal, qual a desejavam os ministros. Entretanto a notícia da queda da 
Constituição de Portugal deu calor, vida, e esperanças ao partido co-
lonizador: clamava-se descompassadamente contra as medidas, que 
o Ministério Andrada era forçado a empregar, para conter os altana-
dos colonizadores, que por fim venceram e acabaram por suplantar 
o ministério.

As notícias, então, das felizes operações de Lord Cochrane 
os resultados obtidos pelo valente Grenfell e pelo denodado Taylor, 
que o primeiro arvorou nas águas do Tejo o estandarte brasileiro, 
tiravam aos colonizadores a esperança de que o Brasil poderia ser 
novamente jungido ao carro português. A Assembleia Constituinte 
prosseguia em seus importantes trabalhos. Por este tempo porém, 
chegou ao Brasil Francisco Vilela Barbosa, um dos poucos deputa-
dos brasileiros, que subscreveram a ignomínia de sua pátria, e que 
se deixaram ficar em Portugal funcionando como deputados, ainda 
depois de declarada a independência, mas que desesperado de ver 
o Brasil voltar ao jugo português, e persuadido de que poderia fazer 
uma figura brilhante ao lado do príncipe em um país, que começa-
va a constituir-se, pediu e obteve do Sr. D. João VI, que de coração 
desejava a ventura do Brasil e a prosperidade dos brasileiros, que 
verdadeiramente amava, recomendações especiais para o Sr. D. Pe-
dro I, que o admitiu à sua privança. Por fatalidade soube ele insi-
nuar-se no ânimo do imperador, e aproveitando-se de um ressenti-
mento, que então existia entre o Sr. D. Pedro e os Andradas, iludiu a 
boa-fé do monarca, e desde logo principiou a apresentar-lhe como 
inimigos da monarquia e demagogos puros, os mesmos que haviam 
fundado a monarquia, e que com as melhores intenções a queriam 
consolidar.

A influência da facção absolutista, dirigida por José Clemente 
e marquês de Paranaguá, era distintamente sentida nos atos da ad-
ministração. Os portugueses prisioneiros de guerra, feitos na luta da 
independência, foram chamados a fazer parte do exército do Brasil; 
esta medida, como era de esperar, foi altamente censurada no seio 
da Constituinte, e pelos jornais liberais, e destas censuras prevalece-
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ram-se os absolutistas para conduzirem as tropas a um ato de horrí-
vel insubordinação; reunindo-se para exigirem da Assembleia Cons-
tituinte satisfações de pretendidas injúrias. Desenvolvia-se, pois, o 
plano dos absolutistas, que se esforçavam para convencerem ao País 
de que a monarquia brasileira era uma emanação da portuguesa, e 
que o trono da Terra de Santa Cruz não fora levantado para o herói 
da independência, mas sim para o primogênito de Bragança, o her-
deiro de Portugal.

Pela sua parte, os liberais que constituíam, sem dúvida, o 
Partido Nacional, claro mostravam que não apreciavam em muito a 
independência sem a liberdade: alto proclamavam que o trono bra-
sileiro fora por eles levantado, como um monumento nacional, uma 
obra de brasileiros, que não reconheciam no príncipe, que o ocupa-
va, outros direitos mais que os serviços prestados à independên-
cia e à unânime aclamação dos povos. Estes princípios francamen-
te emitidos no seio da Constituinte pelos Andradas, Montezumas, 
Alencares e outros irritaram aos homens da legitimidade, dirigidos 
pelo marquês de Paranaguá; a dissolução da Constituinte foi por 
este proposta, e enfim aceita. Os homens da obediência não recua-
ram diante dos meios os mais anárquicos para obterem este fim; 
fizeram-se os intérpretes de uma tropa insubordinada, e em nome 
dela reclamaram satisfações da Nação, reunida nas pessoas de seus 
representantes.

Acumularam-se pretextos, fez-se toda a Assembleia responsá-
vel pelo que diziam alguns jornais, cuja redação era atribuída aos 
Andradas, e tropa em armas constituiu-se em tribunal para decidir 
da liberdade da imprensa. A Assembleia, bem que seriamente amea-
çada, não se desonrou, mostrando a menor fraqueza; e Antônio Car-
los bem certo de que a tempestade que estava para arrebentar sobre 
a cabeça de todos, só tinha por fim tornar a ele e a seus irmãos, os 
Jonas, todavia, não só censurou energicamente o procedimento do 
governo e da tropa, mas até propôs que se chamasse o ministro do 
Império, para dar, perante a Assembleia, os motivos de tão insólito 
proceder, e a Assembleia aprovou este requerimento.
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Compareceu com efeito o ministro, e pelo presidente lhe foi di-
rigido um interrogatório em forma. O ministro tergiversou em todas 
as respostas, e assim como acontece hoje, cuidou de cobrir-se com o 
manto imperial, asseverando que a mesma existência física e moral 
do monarca havia sido atacada pelo periódico Tamoio. Perguntou-se-
-lhe por que ordens se havia reunido a tropa, quais os oficiais, que se 
queixavam da Assembleia, e enfim opiniões apareceram, a fim de que 
se exigisse o arredamento das tropas para longe da capital; a fim de 
que ficasse à Assembleia a liberdade indispensável nas deliberações.

Seguiu-se uma calorosa discussão a este interrogatório; foram-  
-se retirando os cidadãos, com que mais contavam os deputados, os 
quais cercados pelos novos vândalos por eles ameaçados, mostraram 
nesta perigosa circunstância toda a coragem, toda a dignidade dos se-
nadores romanos. Alguns sacerdotes confessaram-se mutuamente na 
noite de 11, chamada pelos liberais A Noite da Agonia, e bem que com 
a viva recordação do massacre da Praça do Comércio, os deputados 
contassem que suas vidas seriam sacrificadas ao furor da soldadesca, 
permaneceram, contudo, em seus postos; nenhum se retirou, até que 
lhes foi intimada entre o aparato da artilharia e da mais força militar 
a ordem de se separarem, pois que estava dissolvida a Constituinte. 
Nessa hora, e ao sair da casa, foram presos os deputados Antônio 
Carlos, Martim Francisco, Montezuma e Rocha: e poucos dias depois 
largavam barra fora deportados os três Andradas, os homens da inde-
pendência, os que, tendo a seu alcance honras e riquezas, retiraram-  
-se do poder, sem títulos, sem condecorações, e em honrosa pobreza. 
O partido absolutista tinha triunfado; o marquês de Paranaguá dirigia 
a administração do Estado, e o País estava seriamente comprometido.

Consequências da dissolução da Constituinte

A dissolução da Assembleia Constituinte foi recebida pelos ab-
solutistas com evidentes demonstrações de júbilo, e pelos liberais 
do Rio de Janeiro com um silêncio doloroso, prognóstico seguro de 
descontentamento e de tristes apreensões.
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Esforçaram-se os primeiros para excitarem na corte demons-
trações de aprovação a um tal atentado; porém a grande maioria dos 
cidadãos apresentou, um tal aspecto, que o governo julgou prudente 
tranquilizá-los, e a 6 de novembro apareceu um manifesto, assinado 
do próprio punho do imperador, em que longamente se desenvol-
viam as causas, que motivaram a dissolução; assegurando-se a pron-
ta confecção de uma Constituição mais liberal do que a que pretendia 
fazer a Constituinte. Efetivamente deu-se pressa a esse trabalho; mas 
isto estava longe de tranquilizar os ânimos dos brasileiros, que con-
sideravam as instituições representativas como o mais forte apoio da 
independência, que ora tornava-se problemática, tanto mais quanto 
o chefe da Nação era o mesmo príncipe herdeiro do trono português; 
e ainda que a Constituição projetada pelo Conselho de Estado conti-
vesse princípios eminentemente liberais, não era menos certo que 
imperfeições radicais continha ela, e mesmo equívocos, que pode-
riam ser funestos à causa pública. Além disto, julgavam todos que a 
Constituição fora dada sem a intenção de ser executada, pois que o 
princípio absolutista prevalecia na mor parte dos atos administrati-
vos. Só se publicavam jornais ministeriais, e a tendência a favor dos 
portugueses era mais que manifesta.

A violenta dissolução da Constituinte foi recebida com indig-
nação na Província de Pernambuco, onde a independência não tinha 
recebido somente um cunho de ficção, mas tinha lançado profundas 
raízes nos ânimos da população, dessa mesma população, que por si 
só e sem outro auxílio expelira da sua província as tropas portugue-
sas. Apareceu, pois, a Confederação do Equador; os fachos da guer-
ra civil abrasaram o Norte; suspenderam-se garantias; tropas foram 
mandadas contra os pernambucanos, e eles, derrotados; instituíram-
-se comissões militares; o sangue pernambucano regou segunda vez 
a árvore da independência e da liberdade; sangue derramado pelo 
mesmo punhal que havia dilacerado o seio da Constituinte; punhal 
dirigido pelo braço absolutista, que promovera aquele fatal aconteci-
mento, sem o qual não houvera lugar aquela sublevação, assim como 
sem a inconstitucional dissolução prévia da Câmara dos Deputados 
em 1842, não houvera corrido o sangue dos paulistas e dos mineiros. 
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Governo ditatorial da facção absolutista

Superada a Revolução de Pernambuco, fácil foi esquecer-se o 
juramento de 25 de março, que somente as circunstâncias haviam 
imposto: o governo constituiu-se de fato ditador, e apesar disto, para 
que se não dissesse que existia um livro com o título de Constituição 
do Estado, ou para que se tirasse ao País toda a esperança de ser re-
gido por um sistema liberal, houve quem pedisse formalmente a pro-
clamação do governo despótico, bem que o despotismo já existisse 
de fato; havendo-se extinto completamente a liberdade da imprensa: 
exercendo os presidentes das províncias atos os mais arbitrários; 
usurpando o gabinete as atribuições do corpo legislativo; e sem que 
houvesse, quando passados eram já dois anos, depois da dissolução 
da Constituinte, a menor probabilidade de que fosse convocado o 
corpo legislativo.

Esta linha de conduta animou por tal maneira os chefes do 
partido absolutista, que acreditaram eles fazer um serviço ao mo-
narca, dirigindo-lhe petições para que anulasse de uma vez a Cons-
tituição. Estes requerimentos eram na aparência desatendidos, seus 
autores porém galardoados. Assim, fora incorporado, na ordem dos 
beneméritos, Jacó Conrado de Niemeyer, um desses requerentes. O 
ministro do Império dirigiu agradecimentos em nome do imperador 
a Chichorro, juiz de fora de Taubaté, por haver proclamado o governo 
absoluto; o cabido de Montevidéu foi honrado, o presidente com a 
comenda da Ordem de Cristo, os mais membros com o hábito, por 
haver feito um requerimento igual ao de Conrado; e Teixeira, da Pro-
víncia da Bahia, foi criado barão de Itaparica, porque se constituíra 
pregador do absolutismo.

Enquanto, porém, o governo marchava estranho a todas as 
vias de um sistema liberal, uma revolta tivera lugar na Província de 
Montevidéu, que mudou totalmente os futuros destinos do Brasil. A 
princípio nada parecia tão fácil ao governo como sufocar a Revol-
ta de Montevidéu, e assim sem o sentir se foi empenhando em uma 
guerra, à qual se deve a mudança que fizera ele em sua política. A 
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batalha do Sarandi excitou uma atenção mais séria para com a pro-
víncia oriental, e a administração decidiu-se a seguir para com ela 
uma política vigorosa.

Bem que a guerra tomasse cada dia uma progressiva impor-
tância, bem que os 30 homens, que haviam chegado em um batel des-
coberto à Província de Montevidéu, e nela dado o primeiro grito de 
revolta, tão reforçados estivessem, que puderam derrotar no Paço do 
Sarandi 2.200 homens de tropa de linha, a facção absolutista não mo-
dificava seus princípios de governo; e longe de procurar desenvol-
ver os elementos do sistema jurado, queria a administração rivalizar 
com as velhas cortes da Europa. Criou-se uma diplomacia numerosa, 
na qual se empregou uma mocidade imberbe, inexperiente, falta de 
luzes quaisquer, e escolhida somente pelas afeições do patronato, 
que lhe procurava tais empregos como um meio de vida. Criaram-se 
titulares; distribuíram-se com profusão espantosa as medalhas das 
diferentes ordens, enjangaram-se dançarinas francesas para o teatro, 
e sopranos italianos; entreteve-se o povo com paradas e procissões; 
e a isto se limitaram os cuidados do governo, que para escarnecer do 
senso comum, dava-se nos atos públicos o título de constitucional: e 
se um escritor aparecia, que quisesse censurar tantos desvios, cabia-
-lhe pelo menos uma deportação, como acontecera no Rio de Janeiro 
a Pedro Chapuis, autor do folheto intitulado: Reflexões sobre o Trata-
do da independência, e a Carta de lei publicada por S. M. F.

Os apuros financeiros, em que se viu o governo ditatorial, apu-
ros provenientes dos gastos feitos com a sustentação da guerra do 
Sul, não menos que dos desperdícios, e mesmo dilapidações da admi-
nistração, tornou indispensável a convocação das câmaras, como um 
apelo ao socorro da Nação. Os deputados estavam eleitos desde 1824, 
e entre esses alguns havia cujas opiniões liberais eram conhecidas. O 
Senado, porém, em cuja escolha se infringira a Constituição no seu 
sentido literal e no seu espírito legal, compunha-se de indivíduos, que 
pouco mais eram do que instrumentos cegos da facção; entretanto, os 
brasileiros exultaram pelo fato da reunião das câmaras, bem que de-
las bem pouco remédio pudessem esperar a males já tanto agravados.
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Reunião das câmaras

Abriu-se, com efeito, em 3 de maio de 1826, a primeira ses-
são da primeira legislatura brasileira. Os partidos disputavam-se a 
vantagem de recrutar adeptos nos homens novos, que a eleição le-
vara à Câmara dos Deputados; o partido absolutista, porém, só viu 
alistar-se debaixo de suas bandeiras aqueles cujos sentimentos para 
elas os chamavam, enquanto que o Partido Liberal observou firmes 
nos bancos de honra aqueles, em cuja eleição se empenhara, e bem 
que a Câmara Eletiva prosseguisse timidamente em seus trabalhos, 
desconfiada da nova ordem de coisas, considerando a sua convoca-
ção como um passo calculado para iludir o povo; temendo-se a cada 
momento de ver terminados os seus trabalhos por meio de uma 
dissolução, igual à da Constituinte, incerta a respeito do apoio com 
que devera contar da parte do povo, todavia, não recuou diante dos 
comprometimentos, e o Partido Liberal em maioria resolveu nomear 
uma comissão para o exame dos negócios diplomáticos e financei-
ros, que mais embaraçados se achavam. O relatório do ministro da 
Fazenda, e a comunicação de alguns tratados convenceram à Câmara 
e ao país do abismo, que para a Nação cavara a administração abso-
lutista e ditatorial.

Um empréstimo de três milhões seiscentas e oitenta e seis mil 
e duzentas libras esterlinas havia sido despendido; seis milhões de 
cruzados em moeda de cobre lançados na circulação; 10 milhões de 
cruzados em notas tomados por empréstimo ao banco, recurso este 
que não podia ser justificado por precedente algum, pois que o Mi-
nistério Andrada, apesar das despesas da Guerra da Independência, 
havia-se religiosamente abstido de aumentar a dívida do governo; 
entretanto que a dívida pública interna estava também triplicada de-
pois da dissolução da Constituinte. Isto quanto às finanças.

Quanto às relações diplomáticas, mais graves eram ainda os 
abusos, e de mais funestas consequências para o País. Pela conven-
ção secreta, adicional ao Tratado de 29 de Agosto de 1825, tinha-se 
o governo do Brasil comprometido a pagar pelo governo português a 
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soma de dois milhões de libras esterlinas, dívida contraída por Por-
tugal no ano de 1823, com o fim expresso de hostilizar a indepen-
dência; seis milhões de libras ao patrimônio particular de D. João VI, 
como indenização de seus palácios feitos com o dinheiro do Brasil, 
e da Fazenda de Santa Cruz, também propriedade brasileira, e ainda 
termos degradantes, sem necessidade foram na mesma convenção 
empregados; este desperdício de dinheiros públicos, e tratados gra-
vando o futuro da Nação, tais eram os benefícios, que a administra-
ção absolutista tinha feito ao País até 1826.

A facção absolutista continua nos desacertos e na obstinação

O êxito da sessão de 1826 levou consolações e esperanças 
aos corações dos brasileiros. As câmaras haviam percorrido pacifi-
camente todo o período, marcado pela Constituição, para suas ses-
sões; os constitucionais alegravam-se, porque lhes parecia provável 
a manutenção do sistema liberal. A menos judiciosa política, porém, 
do marquês de Paranaguá, comprando, e fazendo construir uma 
esquadra, que não servia para a guerra do Rio da Prata, em que se 
achava empenhado o Império; a impolítica, ou antes a falsa fé, com 
que, iludindo-se a Constituição, e infringindo-se claramente o seu es-
pírito, se havia procedido a um engajamento de tropas estrangeiras, 
levantou a suspeita de que o governo se preparava para um grande 
golpe de Estado, que não podia ter por objeto senão o aniquilamento 
do sistema liberal.

Estas suspeitas poderiam ser ainda sufocadas, se o governo 
quisesse com lealdade entrar no verdadeiro sistema, apresentando-  
-se francamente constitucional, e formasse uma administração, que 
oferecesse garantias aos brasileiros. As administrações, porém, só 
eram tiradas do círculo vicioso dos conselheiros de Estado, e tais mi-
nistros eram eles, que na sessão de 1827, um dos ministros somente 
se distinguiu pelo afã com que pediu ordenados para os conselhei-
ros de Estado, bem que contrária à Constituição fosse tal exigência. 
Outro só tomou a palavra para assegurar à oposição, que, se ele es-
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tivesse disposto, destruiria todos os argumentos delas; o terceiro 
conservou-se em silêncio, mesmo quando interpelado para dar as 
razões por que percebera os ordenados de dois empregos diferentes; 
o quarto declarou ser partidista das teorias de Bentham, que ele to-
davia não sabia desenvolver; o quinto, esforçando-se para convencer 
a Câmara da excelência dos luminosos conhecimentos, que tinha a 
respeito da construção naval, concluiu com a seguinte frase: “Não 
posso explicar a minha asserção, mas a Câmara pode contar que é 
verdadeira”. Ministros tais só serviam para convencer a oposição da 
superioridade dos talentos, que na mesma se encontravam, e muito 
concorriam para dar-lhe alento, e mesmo audácia.

Emperramento da facção absolutista. Esforços da oposição

Os ministérios dissolviam-se, reconstruíam-se, sem que a cau-
sa pública tirasse a menor vantagem de tais atos. Sempre o mesmo 
círculo, sempre as mesmas ideias, o mesmo desperdício nas despe-
sas públicas, o mesmo arbitrário nos atos do governo, a mesma pro-
teção aos absolutistas, o mesmo acinte aos liberais.

A guerra do Sul progredia desastrosa, consumindo vidas e ca-
bedais, e nem os brados da tribuna, nem os da imprensa tinham in-
fluência, para que a administração entrasse nas vias constitucionais; 
e como se a Constituição fosse um fantasma, comissões militares se 
haviam criado em Pernambuco para julgarem os comprometidos 
em uma sublevação, que ali tivera lugar; e o ministério ultimamen-
te organizado, e de que fazia parte José Clemente Pereira, parecia 
empenhar-se somente nos meios de se livrar do importuno sistema 
liberal; e quando o Tesouro se achava em tal penúria, que na fala da 
abertura da sessão de 1829 o monarca foi forçado a inserir estas tre-
mendas palavras: “Se se não arranja um negócio de tanta monta (o 
das finanças), desastroso deve ser o futuro que nos aguarda”.

O ministro José Clemente tratava de encomendar um avul-
tado armamento, negócio que custara ao Tesouro muitas centenas 
de contos, e infrutuosamente. Os absolutistas, porque a oposição da 
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Câmara dos Deputados lhes não permitia derramar o sangue brasi-
leiro por comissões militares, arrancar por meio de novos e pesados 
impostos o último ceitil ao povo, para o desperdiçarem, não faziam 
mistério de suas tendências; (prosseguindo), entretanto, no total 
arruinamento das finanças, cunhando sem termo moeda de cobre, 
e contraindo com o banco repetidos empréstimos, elevando a des-
pesa pública a 29.470:712$000 rs., apresentando então o ministro 
da Fazenda (Calmon) um déficit de 7.000:000$000 rs., quando na 
verdade havia um excedente de 3.000:000$000 rs., como evidente-
mente o provara a comissão da Câmara dos Deputados, de que era 
relator o distinto oposicionista Vasconcelos; e para que não houves-
se dúvida de que as hostilidades estavam abertas, e de uma maneira 
irreconciliável, entre o governo e o Parlamento, a facção absolutista, 
que nunca recuou diante do comprometimento da pessoa do impe-
rador lhe aconselhou a impolítica fala, com que encerrara a sessão 
de 1829, concebida nestes termos: “Augustos e digníssimos senhores 
representantes da nação brasileira. Está fechada a sessão. Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”.

Tentativas manifestas para o absolutismo – Consequências 
de tais tentativas

O improviso encerramento da última sessão da 1ª Legislatura, 
quando os embaraços financeiros do governo reclamavam mais ur-
gentemente a coadjuvação do corpo legislativo, a ditadura, com que 
a este respeito se constituía a administração, sem lei de orçamento, 
pressagiava um golpe de Estado da maior importância.

Com efeito, os decretos anticonstitucionais, de 27 de feve-
reiro, a continuação de uma força estrangeira em tempo de paz, a 
nomeação de presidentes e governadores de Armas, que professa-
vam princípios absolutistas, a profusão, com que se distribuíam in-
sígnias honoríficas, como meio de ganhar adeptos, a linguagem dos 
ministros, a de dois periódicos de Pernambuco, que pregavam, não 
já como dantes, a necessidade de reformar-se a Constituição em um 
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sentido mais aristocrático, porém sim o absolutismo puro e simples, 
a opinião manifestada pela imprensa ministerial, de serem incorpo-
rados ao exército brasileiro os emigrados portugueses, e finalmen-
te a formação da sociedade intitulada Colunas de Trono puseram a 
descoberto os alicerces do edifício que pretendia levantar a facção 
absolutista sobre as ruínas do sistema liberal. Todos estes preparati-
vos, próprios sem dúvida para excitar temores, não desalentavam o 
Partido Liberal. A imprensa deste denodadamente combatia a admi-
nistração; e o espírito público cada vez se esclarecia mais, e reforça-
va. Entretanto, o casamento do imperador com a princesa D. Amélia, 
e a influência que por este fato adquirira sobre o ânimo do monar-
ca o marquês de Barbacena, puderam, se não desconcertar, adiar os 
planos de José Clemente, com a demissão do ministério, de que fazia 
ele parte, e de que era alma e diretor. Formou-se um ministério sob 
as influências do marquês de Barbacena, e este representou ao mo-
narca a urgente necessidade de organizar uma administração mais 
popular, sem o que existiria sempre uma guerra interminável entre o 
ministério e o corpo legislativo, ou antes, entre o governo e a Nação.

O novo ministério promulgou um decreto ordenando o pro-
cesso da Sociedade dos Colunas. Francisco Gomes da Silva, válido do 
imperador, e a quem se atribuíam os maiores desvios deste, foi man-
dado para a Inglaterra com um caráter público, e tudo pressagiava 
uma nova era para o País.

Novas provocações do partido absolutista – Manifestações do 
espírito liberal – Agressão dos portugueses contra os brasileiros

O Partido Liberal havia sido levado a muito alto ponto de ir-
ritação, as desconfianças eram já muito profundas para que fosse 
possível uma perfeita conciliação, e tão pronta entre o partido na-
cional e o estrangeiro, que havia dominado sempre, e que dominava 
ainda, entre os princípios liberais e os absolutistas; e a demissão do 
marquês de Barbacena, para quem os liberais olhavam como sua ga-
rantia no gabinete, a chegada do armamento encomendado por José 
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Clemente para 10.000 praças, encomenda que o ministro fizera sem 
autorização das câmaras, e em tempo de perfeita paz, a muito suspei-
tada intenção daquele ministro de substituir o sistema constitucio-
nal por um despotismo militar irritou novamente os ânimos.

E para mais os escaldar, chegou também ao Brasil a notícia da 
revolução dos três dias de julho em Paris. Um grito se levantara, e 
a ideia de federação era apresentada à consideração do público. Os 
jornais liberais, a sustentaram, o júri da corte absolvendo o redator 
d’O Repúblico como que a apoiara. A Aurora Fluminense um dos mais 
acreditados órgãos do Partido Liberal, porém a discutiu. Um fato da 
maior gravidade teve lugar na Província de São Paulo, e esse fato veio 
irritar ainda mais os espíritos, e tornar mais calorosa a linguagem 
dos periódicos; foi o assassinato cometido na pessoa do Dr. Bada-
ró, redator d’O Observador Constitucional. Ninguém duvidou de que 
às suas ideias políticas unicamente devera o infeliz o ser assassina-
do. Uma autoridade de alta categoria foi mesmo indigitada, e é hoje 
sabido que o fora com injustiça, como autora do atentado; todos os 
redatores liberais fizeram sua a causa do morto, e todos julgaram 
que a facção absolutista, desesperada de convencer seus contrários 
pelo raciocínio, os queria exterminar pelo bacamarte e pelo punhal, 
conseguindo por tal meio o silêncio da imprensa livre, assim como 
a fizera calar anos antes no Rio de Janeiro, imprimindo-lhe com o 
cacete o selo da censura. A morte do Dr. Badaró, porém, longe de 
desanimar, alentou ainda mais o Partido Liberal, que, na Província de 
Minas, principalmente, manifestou, em solenes e pomposas exéquias 
feitas em honra de Badaró, a sua desaprovação à política horrível do 
punhal e do bacamarte.

O grito de federação naquela província havia ecoado mais ge-
ral e energicamente do que em qualquer outra, e a sua importância 
na balança política do Império determinou o imperador a visitá-la, 
a fim de, com sua presença, sufocar esse grito e obter a reeleição do 
deputado Maia, nomeado ministro do Império, e que o acompanhou 
na viagem. Acreditava o imperador entusiasmar com sua presença 
os mineiros, e com eles subjugar o Partido Liberal. O descontenta-



60 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

mento, porém, em que todos os ânimos imprimiram os desvarios da 
facção absolutista no poder, era muito profundo. Nessas mesmas ci-
dades, onde em 1822, fora ele objeto de todas as afeições, e até de 
uma quase adoração, celebravam-se diante de seus olhos exéquias 
em honra de Badaró. Em muitas delas era a saída ou entrada de SS. 
MM. seguida do lúgubre som dos sinos, que soavam nos campaná-
rios. Municipalidades houve, que se recusaram a conduzir o pálio, 
para receberem o monarca e sua consorte.

A proclamação que do Palácio de Ouro Preto dirigira S. M. aos 
mineiros, muito concorreu para agravar as indisposições que os de-
sacertos da facção absolutista tinham feito nascer contra o impera-
dor, não só em Minas, como em todas as províncias. A par destas de-
monstrações de desafeição, os colégios eleitorais de Minas repeliram 
das urnas, quase por unanimidade, o nome do ministro Maia. Voltou 
o imperador para o Rio de Janeiro, e os portugueses, apropriando-
se do monarca dos brasileiros, quiseram com intempestivas festas 
vingar a frieza com que, na Província de Minas, fora ele acolhido. Não 
seriam eles tão culpados se parassem somente nas demonstrações 
de seu regozijo. Assim, porém, não aconteceu. Grupos de portugue-
ses percorreram as ruas da capital, provocando os brasileiros, insul-
tando os liberais, e dando morras aos deputados e escritores, que 
crismavam de republicanos, insultando o laço nacional, desacatando 
a Nação nas pessoas de representantes seus, e entre vivas dados aos 
bons portugueses, retalhavam com vidros as caras dos brasileiros, 
cujo sangue correra no meio dessas orgias.

7 de abril de 1831

Não era possível que as provocações dos portugueses, insti-
gados e protegidos pela facção absolutista, deixassem de excitar en-
tre os brasileiros e eles as mais determinadas animosidades. Alguns 
jovens deram princípio à reação, percorrendo as ruas entre vivas 
dados à Constituição, à Assembleia Geral, e ao imperador enquanto 
constitucional; viva que se lhe repetiu em face, quando no dia 25 de 
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março fora assistir a um Te Deum que os liberais celebravam na Igre-
ja de S. Francisco de Paula. Entretanto, propugnadores mais enér-
gicos da causa nacional se apresentavam. Mais de 20 deputados do 
Partido Liberal e um senador se reuniram, para tomarem as provi-
dências que a crise reclamava. Pretenderam eles ainda obstar a re-
volução, bem que contassem com a forte e poderosa coadjuvação da 
tropa. Acordaram, pois, em dirigir ao trono uma representação, que 
de fato foi logo redigida, levada à presença do monarca, e publicada 
pela imprensa.

O ministério foi modificado, mas não composto de homens 
que pudessem obstar a revolução, que se aprontava. Contentou-se o 
ministro dos Negócios Estrangeiros de mandar uma nota ao ministro 
português, recomendando que coibisse os excessos, que os súditos 
da Sra. D. Maria II pudessem para o futuro praticar. Soltaram-se al-
guns oficiais brasileiros, presos pela parte que tinham tomado nos 
distúrbios de 13 de março. Estavam longe tais providências de sa-
tisfazer aos brasileiros, cujo sangue a facção absolutista havia trai-
çoeiramente derramado; e então acreditaram os chefes do Partido 
Liberal, que uma revolução se havia tornado inevitável, e que sem ela 
seriam eles exterminados.

O sempre impassível, inalterável e fatalista Vergueiro, o entu-
siasmado, honesto e sincero constitucional Odorico Mendes, o talen-
toso e pacífico Evaristo, que a 13 de março se haviam constantemen-
te oposto a qualquer tentativa de revolução, acreditando-a agora 
inevitável, combinavam os meios de a conduzirem de uma maneira 
menos horrível para o País, e proveitosa à causa liberal. Veio enfim a 
mudança do ministério e a substituição por outro, em que sobressaía 
o nome de um dos mais entusiasmados chefes da facção absolutista 
(o marquês de Paranaguá), pôs fogo ao canhão do alarma.

O povo tomou, como devia, uma tal nomeação por uma abertu-
ra de hostilidades, e os liberais compreenderam que uma maior hesi-
tação os perderia. Correram, pois, ao Campo de Santana. Muitos cor-
pos de tropas iam pouco a pouco reforçando a reunião, e dentro em 
pouco existia em São Cristóvão o desolado monarca, só, abandonado 
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de todos aqueles em quem mais confiara, e aos quais mais benefícios 
fizera, tendo para mais o mortificar diante dos olhos sua consorte 
debulhada em pranto e seus pequenos filhos, que mal podiam com-
preender os perigos de uma tão crítica circunstância. Abdicou, pois; 
entregou com os olhos rasos d’água a sua abdicação ao enviado do 
povo; e o marquês de Paranaguá, o que plantara a primeira semente 
de desconfiança entre o povo e o monarca, o chefe dos absolutistas, 
viu dentro em pouco, a bordo da Nau Warspite, como um fugitivo, o 
fundador do Império.

Generosidade do partido nacional – Maquinações da facção 
absolutista – O 30 de julho

O sucesso de 7 de abril foi um golpe terrível que sofrera em 
sua influência a facção absolutista; foi um fruto, bem que amargo, 
dos desatinos dela; e o País o recebeu entre os transportes de in-
definível entusiasmo; não porque o Sr. D. Pedro deixasse as plagas 
do Império que fundara, mas porque o povo, caçando de sofrer uma 
política violenta e estragada, acreditou ver diante de si um futuro 
melhor, que antes terrível lho mostravam a marcha administrativa, 
os desperdícios e as dilapidações dos seus ministros.

A facção absolutista, atordoada e cheia de terror, ralada de 
remorsos por seus pecados anteriores, proclamou-se arrependida; 
colocou-se sob a proteção do Partido Nacional; mostrou querer con-
fraternizar com ele, aceitar de boa-fé e respeitar as instituições jura-
das. Acreditaram os vencedores na sinceridade dos protestos, e fize-
ram retumbar em todo o Império o grito de perdão aos iludidos. Com 
efeito, a generosidade nacional esqueceu as graves ofensas recebidas 
desde 1822 e perdoou as recentes de março.

Ao domínio exclusivo das medidas de perseguição e de terror, 
ao sistema de violência e de absolutismo sucedeu o de conciliação, 
de brandura e verdadeiramente nacional. Dissolvida a Constituinte, 
lançou mão o partido absolutista da expatriação e de todos os meios 
de opressão contra seus adversários; mas o Partido Nacional, ven-
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cedor em 7 de abril, reclama ele mesmo um generoso perdão para 
as graves ofensas que a nacionalidade sofrera. O degredo e as mas-
morras, que em 1822, apartaram da gerência constitucional dos ne-
gócios públicos a brasileiros, que tanto haviam feito pela indepen-
dência, não foram meios postos em prática pelo Partido Nacional. 
Em 1822 foram sacrificados à sanha e à aversão dos absolutistas, ex-
tremados patriotas; as comissões militares ensanguentaram a terra; 
reinou no Brasil inteiro o silêncio dos túmulos, e se algum indivíduo 
mais denodado queria levar à prática a liberdade de imprensa, as 
deportações primeiro, e mais tarde o bacamarte ou o porrete do as-
sassino imprimia-lhes nos escritos o sinete da censura; assim foram 
doutrinados os Mayes e os Badarós.

Entretanto, o triunfo de 7 de abril dividiu os vencedores; acre-
ditavam uns que se devia conduzir a revolução até as suas últimas 
consequências, e adotar o governo republicano; outros, porém, fir-
mes em sustentar a monarquia constitucional, opuseram-se franca-
mente a tal pretensão; o Partido Republicano era forte e estava cheio 
de entusiasmo pela recente vitória. Feijó, chamado ao Ministério 
da Justiça, reconheceu a necessidade de ligar-se com o partido ab-
solutista para salvar a monarquia; aceitou o sacrifício, e apesar das 
enérgicas e assustadoras reclamações do partido exaltado, susten-
tadas pela tropa, e apoiadas pelo comandante das Armas da corte, o 
Marechal José Joaquim de Lima, não houve uma única deportação; a 
segurança individual foi respeitada, e o terror banido da sociedade.

Os absolutistas contiveram-se por algum tempo nos limites da 
prudência, e conduzidos pelo instinto da própria salvação, esforça-
vam-se por apoiar o governo. O ministro da Justiça, firme em aniqui-
lar o Partido Republicano, e realizar o programa do moderado, o qual 
era sustentar a monarquia com as instituições liberais, perseguiu o 
primeiro até o extermínio; mas desde que deixou ele de incutir te-
mores aos absolutistas, acreditaram estes estar passada a borrasca 
revolucionária, julgaram fraco o partido moderado e persuadiram-se 
que, abandonando-o, sucumbiria o governo; e bem que este os tives-
se salvado de tantos perigos, apresentaram-se eles tramando-lhe a 
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queda. Erigiram sociedades com o fim de inutilizar a Revolução de 
7 de Abril; urdiram quotidianas conspirações, e os que em 1842 
deram-se por amigos exclusivos do Sr. D. Pedro II, forcejavam por 
comprometer seu trono; eram os mesmos, que em 1831 condu-
ziram a monarquia às bordas do abismo, em que teria infalivel-
mente abismado, se fortes e robustos pulsos de muitos, em 1842 
perseguidos como rebeldes, a não tivessem surtido, nas margens 
do despenhadeiro.

O partido absolutista não só abandonou o governo, que o 
salvara e que cometeu o erro de nele se confiar; ligou-se com seus 
inimigos naturais, os exaltados; promoveu conspirações e revoltas; 
inundou de sangue a capital do Império, bem como as Províncias do 
Ceará, Pernambuco e Minas. A vitória ficou sempre ao governo, que 
sustentava a ordem protegida pelo trono do Sr. D. Pedro II.

Os choques, porém, não deixaram de ser funestos à moralida-
de e à prosperidade do País. Apesar dos desatinos da facção, da lin-
guagem desenfreada de seus jornais, de tantas e tão repetidas pro-
vocações, seus chefes não foram punidos. Indivíduos presos com as 
armas em punho contra o governo foram submetidos ao julgamento 
de juízes comparsas dos réus, absolvidos e postos imediatamente 
em liberdade. Entretanto, o espírito da população, quase sempre 
inquieto, porque via suas instituições menosprezadas pelo governo 
anterior a 7 de abril, tornou-se calmo. O crédito público, que tantas 
alterações sofrera durante o domínio da facção absolutista, pela des-
confiança que nutriam os interessados de que os desvarios de tais 
homens produzissem uma revolução, que pusesse em risco os capi-
tais, tomou novas seguranças, e as transações comerciais fizeram-se 
sem algum receio. A indústria desenvolvia desassombrada os recur-
sos, que lhe ministra o País. As companhias de utilidade pública, as 
sociedades literárias, a navegação veloz, novos produtos de arte, fo-
ram benefícios, que o País lucrara com a inauguração do trono do 
segundo imperador. A despesa pública, que sob a influência do par-
tido decaído em 7 de abril espantosamente subira, desceu também 
consideravelmente e baixou ao nível da receita.
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Entretanto, apesar de suas patrióticas intenções, o governo co-
meteu erros, que gravemente o comprometeram, e à causa pública; 
indivíduos, cujos votos constantes eram pela liberdade e prosperida-
de de sua pátria, alistaram-se no número dos inimigos do governo, 
e fortemente o hostilizavam, e o partido absolutista, aproveitando-  
-se com vantagem dessas divergências, constituiu-se fortemente em 
todo o Império, e dirigiu uma guerra sistemática contra o moderado. 
Os exaltados, tomando como sua bandeira a das reformas constitu-
cionais, elevavam-se contra o espírito centralizador, que acanhava os 
voos de perfeição e desenvolvimento das províncias.

Era evidente a utilidade, que provinha de se concederem 
maiores franquezas às províncias, para mais desassombradas cuida-
rem do desenvolvimento de sua indústria fabril e agrícola; e o par-
tido moderado, assim como se havia apoiado nos absolutistas para 
salvar a monarquia, reconheceu a necessidade de transigir com os 
exaltados, para fazer face àqueles. Acreditou uma porção do partido 
moderado, que as circunstâncias eram urgentes, que não havia tem-
po a perder, e combinaram o 30 de julho. Queria-se que a Câmara 
dos Deputados se convertesse em Convenção Nacional, reformasse 
a Constituição no sentido em que parecia mais acomodado às ne-
cessidades provinciais. Era uma verdadeira revolução; mas uma re-
volução pacífica, ditada pelas mais puras intenções, e com o fim de 
firmar-se ainda mais o trono do Sr. D. Pedro II.

Alguns membros do partido moderado, porém, opuseram-se 
francamente a essa pretensão, e ligados com os adversários constan-
tes do governo malograram a tentativa; e o partido moderado, final-
mente tomou o único caminho razoável, ligando-se com os progres-
sistas moderados para levar-se a efeito a reforma constitucional no 
sentido em que o exigiam as mais urgentes necessidades provinciais. 

Maquinações dos absolutistas – Reforma na Constituição

Persuadidos de que a opinião pública reclamava altamente as 
reformas já decretadas, certos de que não poderiam conseguir a elei-
ção de uma Câmara anti-reformista, os absolutistas agitaram-se na 
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corte e nas províncias, para levarem avante seus planos. Para isso 
fizeram eles que aparecesse a revolução na Província de Minas, com 
cujo apoio poderiam dominar a corte.

Com efeito, estavam já nomeados os eleitores, e em toda parte 
haviam eles saído do seio do partido reformista. Jogou-se, pois, a úl-
tima carta, e a revolução apareceu no mesmo dia em que chegaram à 
capital os eleitores, para nomearem deputados. Entretanto, na Pro-
víncia toda se faziam as eleições regularmente, e a exceção da Vila do 
Caeté, em nenhuma parte apareceu o pensamento de negar poderes 
aos deputados para confeccionarem as reformas. A revolução durou 
dois meses, as eleições estavam feitas e a 3a. Legislatura, competen-
temente autorizada para reformar a Constituição, se reuniu, e deu 
logo princípio a esse importante trabalho.

Três bandeiras foram arvoradas no recinto da Câmara Tem-
porária. A dos que não admitiam reforma alguma, a dos que as que-
riam pecas e quase inúteis e a dos que as desejavam amplíssimas, e 
por tal forma, que a monarquia ficasse reduzida a um vão simulacro, 
e finalmente a grande bandeira do partido moderado, de cujo seio 
saiu a comissão encarregada de confeccionar o projeto de reformas. 
Sofreu então o partido moderado uma defecção, e o desembargador 
Honório, Torres, e poucos outros, se desligaram dele na discussão de 
artigos importantes.

Entretanto, o desembargador Vasconcelos, membro relator da 
comissão que apresentara o projeto, o sustentou com tanta habilida-
de e vastidão de conhecimentos, que o fez passar com poucas modi-
ficações. Era um verdadeiro meio-termo entre os dois extremos, e 
apesar de algumas imperfeições, de que se ressentem obras de ho-
mens, a reforma constitucional, fruto das lucubrações da maioria da 
Câmara de 1834, e que tanta honra lhe faz, satisfez plenamente ao 
anelo da Nação, e correspondeu eficazmente às intenções de todos 
os bons patriotas, atestando a sabedoria da Assembleia, e a boa-fé 
dos que então dirigiam os negócios públicos, cuja máxima era “Ro-
dear a monarquia de instituições livres, como o único meio de a for-
talecer e consolidar no Brasil”.
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Desgosto do deputado Vasconcelos – Eleição do senador 
Feijó para regente do Império – O deputado Vasconcelos 
separa-se do partido moderado 

O desembargador Honório havia sido suspeitado de favorecer 
a Revolução de Minas; em consequência, os colégios eleitorais dirigi-
ram representações à Câmara Temporária, cassando a eleição. Fosse 
despeito proveniente desse fato, ou, que acreditasse ele ter desme-
recido com seus antigos companheiros pelo seu procedimento em 
30 de julho, apenas reunida a Câmara reformista, apresentou-se la-
deando o banco oposto aos moderados. Ele, Torres, e poucos mais, 
queriam que se não reformasse o artigo a respeito da regência do 
Império, durante a menoridade; e porque não podiam contar com 
a votação da importante Província de Minas na eleição de regente, 
que anteviam já sobre quem recairia, sustentaram, passando a mo-
dificação do artigo, que se contassem os votos por províncias e não 
por eleitores. Caída esta opinião, tomaram eles pretexto desse fato, 
para votarem contra todas as reformas. Decretadas elas, tratava-se 
da eleição de regente.

Então, o desembargador Honório apresenta-se francamente 
em oposição ao candidato do partido moderado. Tratava-se de or-
ganizar um novo ministério, e a regência, bem como os que influíam 
sobre ela, cometeram a imprudência de repelir as pretensões, que 
manifestara o deputado Vasconcelos, para ocupar uma pasta, a que 
de certo tinha direito pelo importantíssimo serviço que acabava de 
prestar na confecção do Ato Adicional. Esta repulsa, unida à prete-
rição, que também sofrera, sendo apresentado em uma lista tríplice 
para substituir uma vaga no Senado, o exacerbaram e na Província 
de Minas, para onde partira imediatamente, tratou de suscitar emba-
raços à administração geral, promovendo a queda do ministério, em 
que primava a influência do desembargador Aureliano.

Uma ocasião solene se apresentou. O ministério havia comuta-
do as penas a alguns réus sentenciados por ocasião da sedição de 22 
de março. Um dos decretos não foi cumprido pelo presidente da Pro-



68 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

víncia, Limpo de Abreu. O substituto, que lhe dera o governo-geral, o 
Dr. Costa Pinto, recambiou a Carta Imperial. Muitas câmaras repre-
sentaram fortemente contra o procedimento do ministro da Justiça. 
Alguns deputados mineiros, que haviam dado a sua opinião a res-
peito da comutação das penas, e com cujo acordo obrará o ministro, 
viram-se forçados pelo desenvolvimento do espírito público a con-
denar aquilo com que haviam concordado e talvez insinuado. A As-
sembleia Provincial reunida nomeou por unanimidade de sufrágios 
vice-presidente da Província ao desembargador Limpo, demitido da 
presidência, e contemplou no número dos seis ao desembargador 
Vasconcelos e ao Dr. Costa Pinto, que recusara a carta de presidente.

No fim da sessão de 1834, haviam já abandonado ao desem-
bargador Vasconcelos alguns de seus antigos amigos e correligio-
nários; e na Província de Minas tinha sido aceita com entusiasmo 
a candidatura do senador Feijó, não só porque ali preponderava o 
partido moderado, mas também porque era ele conhecido por sua 
austera probidade, não menos que pelos valiosos serviços prestados 
ao País já nas cortes de Lisboa, já na Câmara dos Deputados, onde fez 
constante oposição à facção absolutista; e ainda mais pelo seu com-
portamento no Ministério da Justiça, a que depois da Revolução de 
7 de Abril, fora elevado, tendo nessa gerência salvado a monarquia.

O desembargador Vasconcelos, porém, não apadrinhava essa 
eleição, e foi esse um segundo ponto de divergência entre ele e seus 
amigos. A Nação, aceitando também a candidatura de Feijó, o nomeou 
regente, e a sua eleição foi saudada com aplausos pela grande maioria 
do País, que via nele o representante dos princípios de liberdade e de 
ordem. Feijó tomou posse da regência do Império, quando a morte do 
Sr. D. Pedro I havia rasgado nas mãos da facção tresloucada a bandei-
ra da restauração. A facção ultraliberal, pequena, sem direção, e pró-
xima a extinguir-se ao todo, nem um temor podia incutir ao regente. 
O Brasil parecia caminhar então unido para uma felicidade constante, 
e sobejos garantes eram para esperá-la, o bem pronunciado desejo do 
regente Feijó em consumar a aliança da ordem com a liberdade, bem 
como a sua probidade e proverbial desinteresse.
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Os primeiros atos do novo governo encheram de satisfação a 
todos aqueles, em cujos corações ardia o verdadeiro amor da pátria. 
Porque recomendava ele a exata e fiel observância da Lei fundamen-
tal do Estado, como reformada estava, e convicção que sua política 
não era exclusiva; que todos os brasileiros, sem atenção a antigas 
dissidências, seriam chamados aos empregos públicos, mesmo aos 
mais elevados do Estado, se habilitações tivessem e lhes não faltasse 
a vontade para o coadjuvarem na promoção da pública prosperida-
de. A guerra civil, que abrasava então o Sul e o Norte do Império, 
mereceu-lhe a mais decidida atenção. Não era porém Feijó o homem 
apropriado para por-se em tal tempo à testa dos negócios públicos. 
Entre as qualidades constitutivas do seu caráter, sobressaía a tenaci-
dade no prosseguimento daquilo, que entendia ser o melhor; numa 
espécie de desprezo por tudo quanto tendesse a condescendências 
e manejos para obter apoio; estas qualidades o tornavam impróprio 
para governar em um tempo em que os partidos estavam desassom-
brados no interior; e cada um deles tratava de subir ao poder; preci-
so lhe era então consultar, ouvir e condescender; porém sua indife-
rença para com o corpo legislativo, a maneira rude, com que tratara 
ele a Câmara Temporária, o arredamento que mostrava de homens 
que com ele haviam cooperado depois de 7 de abril para a sustenta-
ção da ordem pública, lhe granearam opositores violentos.

A obstinação do regente, forçando-o a escolher alguns minis-
tros, que eram uma sátira viva da ilustração do País, acabou de per-
dê-lo na opinião de muitos; a eleição de alguns senadores com pre-
terição do maior mérito, alienou-lhe os ânimos dos que se julgaram 
com injustiça preteridos; a maneira, enfim, por que se exprimira ele 
perante o corpo legislativo a respeito das negociações pendentes en-
tre o Brasil e a Santa Sé, habilmente aproveitada por seus contrários, 
preveniu contra o regente a opinião de muitos. Os deputados do Norte 
principalmente, em sua grande maioria, declararam-se em oposição, 
que foi reforçada pelos desembargadores Honório e Vasconcelos.

Foi do seio desse amálgama de diversas opiniões, mas que 
convergiam todas para um fim, o de arrancar o governo das mãos 
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de Feijó, que surgiu a ideia de constituir-se na regência do Império a 
Sra. D. Januária, princesa imperial. O senador Vasconcelos foi a Minas 
a tomar assento na Assembleia Provincial, na qual se achou então em 
unidade; e apesar de todos os seus recursos e prestígio, de todos os 
seus esforços na tribuna provincial, sofreu o dissabor de ver passar 
por grande maioria de votos na Assembleia Provincial uma repre-
sentação contra a projetada regência da Sra. Princesa Imperial, com 
alusões que lhe eram pessoalmente aplicáveis. Estava pois completo 
o divórcio, e o desembargador Vasconcelos absolutamente separado 
daqueles, com quem havia militado desde o princípio de sua carreira 
política.

Oposição violenta ao governo de Feijó – O regresso – Feijó 
resigna o poder

A ideia de ser aclamada regente do Império a Sra. Princesa Im-
perial não tinha achado apoio no País, nem mesmo em Pernambuco, 
onde mais francamente se a discutira. Um projeto apresentado na 
Câmara dos Deputados, com o fim de se declarar maior ao Sr. D. Pe-
dro II, não fora julgado objeto de deliberação; a guerra do Pará estava 
extinta, apesar dos acanhados recursos, de que pudera dispor o go-
verno; a do Rio Grande do Sul havia recebido golpes mortais, e qua-
se exterminadores; o regente porém continuava a obstinar-se a não 
chamar para o ministério as notabilidades das câmaras, e mesmo a 
afastar de si muitas das capacidades do País. A guerra, pois, ao seu 
governo era violenta e fortemente sustentada na tribuna da Câmara 
Temporária. O partido da “maromba”1 ligou-se francamente com a 
oposição genuína, e enquanto que os prelos da corte gemiam com 
publicações insidiosas contra a política do governo, com insinua-
ções malévolas, com sátiras picantes e indecentes contra a pessoa 
do regente, recusava-se este teimosamente, não só a aceitar as con-
sequências do sistema representativo, mas igualmente acreditando 
estar fora da decência angariar votos nas câmaras, e assoldar o apoio 
da imprensa, deixava sua causa entregue aos homens conscienciosos 
da tribuna e do jornalismo.
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Irritada pela obstinação do regente, que parecia querer deixar 
à banda as capacidades naturais do País, para nomear ministros a 
homens, que, a exceção de poucos, não tinham habilitações para bem 
servirem, a oposição transcendeu todos os limites das conveniências 
públicas, e tornou-se por sua vez, além de obstinada, facciosa: nem 
escrupulizou na escolha dos meios, com que devera combater o go-
verno e a pessoa do regente. A facção absolutista, conforme o tes-
temunho do visconde de S. Leopoldo, havia espalhado pelo País o 
perigoso gérmen, que desabrochara no Pará e Rio Grande do Sul, e 
sintomas muito sérios e assustadores principiavam a manifestar-se 
na capital da Bahia.

O grupo da oposição crescia diariamente, reforçado com os 
que viam suas esperanças frustadas, com os que, avaliando-se em 
muito, desesperavam-se pelo pouco em que os estimava o regente, 
e engrossou com os famintos a cuja voracidade não satisfazia o go-
verno, bem como com o apoio dos antigos absolutistas, que viam no 
regente Feijó o representante dos princípios liberais.

Entretanto, um inimigo poderoso apresentou-se, dirigindo os 
diferentes grupos, e a todos apresentou um ponto de reunião, uma 
bandeira, uma nova doutrina, cujo dogma era o “regresso”; esse ad-
versário foi o senador Vasconcelos.

Para logo a palavra regresso coou no ânimo dos absolutistas, 
que acreditavam ter nela o tipo das antigas ideias; e o deputado Vas-
concelos tornou-se desde então o ídolo daqueles, que tantas vezes 
e a todos os respeitos, lhe haviam lacerado a reputação, e até dos 
que em 1833 pediram na praça pública a sua morte. Compensava ele 
os novos elogios dos seus tão bem novos amigos, pregando a trans-
missibilidade da nobreza; blasfemando contra seus antigos correli-
gionários; tratando-os de democratas, inimigos da monarquia e da 
ordem pública; fustigando pela imprensa e na tribuna princípios que 
até então havia ensinado, que não só seguido. Ele e o desembarga-
dor Honório constituíram-se os mais rígidos censores de quanto nas 
câmaras e no poder havia feito o partido moderado. Explicava-se a 
doutrina do regresso de uma maneira razoável, e a entendiam como 
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um aperfeiçoamento do que se havia feito impensado depois de sete 
de abril. A prática porém, desmentia a explicação; e o desembarga-
dor Vasconcelos conspirou-se contra suas mesmas obras, o Ato Adi-
cional e o Código Criminal.

O regente porém acastelava-se dentro de sua habitual obs-
tinação, respondendo a tudo com a seguinte frase: “Cumpra cada 
um com o seu dever”, em tanto que a oposição em maioria, pondo 
todo o gênero de entraves à administração, proclamava a doutrina 
da confiança, que levou aos últimos corolários, quando o governo, 
limitado pela Lei da Regência, não podia chamar a Nação a decidir o 
pleito entre a legislatura e o poder. Assim, apesar da guerra civil, que 
abrasava o Império, escasseavam-se os indispensáveis recursos ao 
governo, que sem forças, sem meios pecuniários, alcançava no Pará 
verdadeiras vantagens, e sustava no Rio Grande a carreira impetuosa 
dos insurgentes.

Releva notar aqui, de leve, as causas, que produziram essas tão 
assoladoras comoções em Pernambuco, corte, Ceará, Minas, Pará, Rio 
Grande do Sul e a de 7 de novembro na Bahia. Outras não foram elas, 
senão o despeito da facção absolutista, o espírito de vertigem, que 
ela lançava em todo o Império, que a sociedade militar estabelecida 
na corte, e perfilhada no Rio Grande, espalhara. Vi, diz o visconde 
de São Leopoldo, em seus anais, ardentes monarquistas proporem a 
separação da Província até a maioridade do Senhor D. Pedro II: e é 
sabido quais são esses ardentes monarquistas, e que tal fora a propa-
ganda adotada no Pará e na Bahia.

Decidido a não transigir com os que lhe queriam impor uma 
política, no seu entender contrária aos interesses do País; determi-
nado a não procurar pelos meios, que o governo tinha à sua disposi-
ção o apoio, que lhe faltava nas câmaras, batido torpemente por uma 
imprensa descomedida; ouvindo ao longe o ronco do trovão, que a 
7 de setembro ribombara na Cidade da Bahia; não tendo procurado 
corromper em 1836 as urnas eleitorais; tendo visto separarem-se 
dele alguns amigos prestantes, desgostosos de alguma organização 
ministerial, quando aliás os que para isso tinham habilitações recu-
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savam-se ao encargo de ministro, fatigado de lutar contra tão perti-
nazes, quanto injustos e fortes adversários, dotado de proverbial de-
sinteresse, o senador Feijó nomeia senador por Pernambuco a Pedro 
de Araújo Lima, membro da oposição, fá-lo ministro do Império, e 
entregar-lhe o poder, a fim de que fossem os seus adversários reali-
zar o sistema de governo, que da tribuna e pela imprensa proclama-
vam como melhor para os interesses do País.

Novo sistema político – Administração retrógrada – 
Inconsequências do partido que subiu ao poder em 19 de setembro

Elevado à regência interina do Império, Araújo Lima, organi-
zou ele o seu gabinete com as notabilidades da Câmara Temporá-
ria, e a administração começou a mostrar em seus atos um princípio 
regressista. A oposição, que em 19 de setembro de 1837 subira ao 
poder, desmemoriada do que só acontecer nos países, regidos pelo 
sistema representativo, dirigindo-se pelo único princípio de derro-
tar o governo de Feijó, emitiu proposições, lançou doutrinas no seio 
da Câmara Temporária, que deviam embaraçá-la na gerência dos ne-
gócios públicos.

Assim, viu-se a oposição no poder forçada a cantar uma pali-
nódia à suas anteriores doutrinas. O crédito de 2.500 contos, que por 
desnecessário haviam negado, o aumentaram a 5.000. Um projeto, 
que aumentava o ordenado dos ministros e que sob fúteis pretex-
tos reprovavam, chamaram-no à discussão e o votaram. Uma política 
reatora foi adaptada, e honestos servidores do Estado foram demiti-
dos, ou aposentados, pelo único crime de haverem sido fiéis às suas 
consciências, e ao governo decaído. Por espírito de oposição havia-se 
coberto de impropérios o general Andrea, presidente do Pará, e que 
tão relevantes serviços prestara na pacificação daquela província; e 
os que contra ele tanto blasfemaram, viram-se forçados a conservá-lo 
no mesmo emprego.

Entretanto, havia ainda quem esperasse que aquela adminis-
tração faria cessar os males públicos; e ansiosos aguardavam todos a 
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reunião da nova legislatura, em maio de 1838, com cujo apoio conta-
va-se poder o governo dar fácil solução às graves questões de Estado, 
que na opinião dos ministros de 19 de setembro, quando deputados, 
estavam embaraçadas, ou retardadas pela inépcia e conivência do 
governo do regente Feijó.

Eram as mais importantes questões, que o ministério tinha 
a resolver, a guerra do Rio Grande, e a ocupação de uma parte do 
território do Brasil no Oiapoque. Principia os seus trabalhos a 4a. 
Legislatura, e com efeito achou o ministério vigoroso apoio nas câ-
maras; delas conseguiu tudo quanto lhe lembrou pedir, sem excluir 
a concessão de tropas estrangeiras, que viessem decidir as nossas 
questões domésticas. Acusavam eles ao governo do regente Feijó de 
ambicionar em extremo arbítrio, força e dinheiro; e não houve arbí-
trio, força e dinheiro, que não pedissem e o conseguiram. A legisla-
tura, pois, largueia ao governo todos os recursos, que este pedira, e 
ao fechar a sessão da Assembleia Geral em 1838, proclamava-se ele 
habilitado para restituir a paz ao Império. Entretanto, continuou a 
ocupação do território brasileiro no Oiapoque, e nunca essa questão 
esteve tão perdida para o Brasil como durante a gerência do Ministé-
rio de 19 de Setembro.

A guerra do Rio Grande tornou-se mais assustadora que nunca, 
e foi ainda em o período, que decorrera de 19 de setembro de 1837 
a abril de 1839, que as armas imperiais sofreram naquela província 
os mais assinalados revezes. A despesa do Estado, porém, cresceu 
espantosamente, porque os cofres públicos foram gravados com o 
aumento de ordenados, com aposentadorias desnecessárias, e algu-
mas acintosas, com pensões não merecidas, com criações de desne-
cessários empregos, e até, como em Montevidéu acontecera, com a 
sustentação de externas pretensões; assim o espírito de afilhadagem 
e patronato, invadindo as portas de todas as repartições, tornou in-
dispensável o elevado aumento da despesa pública; e este aumento 
arrastou após de si os créditos suplementares, e as emissões de pa-
pel moeda. Os desperdícios, porém, dessa administração não foram 
ainda mais enormes, porque uma minoria corajosa e patriótica, bem 
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que na Câmara Temporária reduzida quase ao silêncio, pela reforma 
do Regimento da Casa, apresentou-se constante na estacada, sempre 
que foi preciso coibir os desacertos e tresvarios da administração.

Depois de bastantes meses de existência, uma desavença en-
tre dois membros do mesmo partido, que pretendiam ambos um lu-
gar de senador, veio motivar a demissão do gabinete; demissão filha 
do capricho e contrária ao pundonor daqueles que, tendo obtido da 
legislatura tantos e tão extensos meios de governo, retiraram-se do 
poder nas vésperas da abertura das câmaras. Todavia, o fato foi re-
cebido pela população com sinais bem expressivos de uma sincera 
alegria. Seguiram-se ao Gabinete de 19 de Setembro ministérios efê-
meros, heterogêneos, e sem política qualificada, que nenhuns bens 
podiam fazer ao País, principalmente no estado em que o deixara a 
passada administração; e muito mais ainda, porque parecia não ha-
ver na Câmara Temporária uma maioria de princípios, mas sim de 
pessoas, que cega e submissamente obedecia à voz de seu chefe, o 
deputado Honório Hermeto.

Caminhava, pois, o País com passos de gigante para um des-
moronamento social, a despesa pública cada vez mais subida, a guer-
ra do Rio Grande sem esperanças de desfecho, os desperdícios em 
progresso, o papel-moeda inundando o mercado, o crédito do País 
arruinado no exterior, quando surge no princípio da sessão de 1840, 
no recinto dos anciãos da Pátria, uma ideia sublime, a da decretação 
da maioridade do monarca, e ela antolhou-se a todos como a meta 
dos sofrimentos públicos e a aurora de um futuro melhor.

Ocorrências que precederam a maioridade do Sr. D. Pedro II

O País estava convencido de que a ruinosa política formulada 
pelos homens de 19 de setembro, não cederia o passo a de justiça e 
de economia, enquanto o eleitor dos ministros estivesse subjugado 
pelo chefe da maioria da Câmara Temporária, que lhe impunha mi-
nistérios, senadores, e todos os demais empregados públicos. Esta 
convicção foi mais profunda, quando a maioria do corpo legislativo 
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abandonou sem motivo plausível a administração de setembro de 
1839, a quem a fortuna não fora contrária nas Províncias do Mara-
nhão e Rio Grande; que havia obtido da França a evacuação do terri-
tório brasileiro; e que entretanto tinha tão bem conservado em seus 
lugares os empregados nomeados pelas administrações anteriores; 
seguindo somente um espírito de mais imparcialidade e justiça nas 
promoções e nomeações, e muito mais economia na distribuição dos 
dinheiros públicos. As eleições porém se aproximavam e os chefes 
genuínos do partido queriam o poder, para com ele imporem à popu-
lação seus candidatos.

A política de moderação, que adotara o Ministério de Setem-
bro de 1839, deveu o regente ver caído no Senado o projeto sobre a 
maioridade do monarca; mas apenas tivera lugar este fato, reclama-
ram os homens de setembro de 37, como uma propriedade sua, o 
poder; e coadjuvados pela maioria da Câmara Temporária, que sem 
uma causa conhecida dentro ou fora do Parlamento deu as costas ao 
ministério, o obtiveram.

Retira-se o Gabinete de Setembro de 1839, e o de 20 de maio, 
ainda não completo, já contava em seu seio dois membros notáveis 
do partido, os dois concunhados Torres e Paulino. A majestosa ideia 
da maioridade, bem que já repelida pelo Senado, mas por um só voto, 
parecia o único meio capaz de chamar os brasileiros todos a um cen-
tro de união. Avultava ela na população, que inteira depunha na sua 
decretação todas as esperanças.

O jornalismo na corte e nas províncias tomou a peito vulgari-
zá-la, e os argumentos incontestáveis, com que a sustentavam, não 
eram contrariados. Entretanto, existia na Câmara Temporária um 
projeto do deputado Carneiro Leão, oferecido com o fim de neutrali-
zar o que na respectiva Câmara apresentara o senador Holanda Ca-
valcante. Acastelavam-se os antimaioristas com inaudita hipocrisia 
dentro da constitucionalidade do artigo 121 do Pacto Social. Seus 
contrários porém, pulverizando-lhes os argumentos, fizeram paten-
tes à Nação as intenções menos retas, que os dirigiam.
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Graves foram os incidentes, a que deu lugar a discussão, e eles 
atordoaram os antimaioristas, decompostos em pleno Parlamento 
por um de seus aliados. Cada discurso proferido em apoio da maio-
ridade era uma derrota, para os que a combatiam, os quais se tor-
naram a mofa do público. Os membros, ainda os mais submissos, da 
maioria se foram insubordinando; o governo existente perdia diária 
e gradualmente o prestígio e o poder. Para declinar o golpe, o autor 
do projeto, que se discutia, pede retirá-lo, e nesse momento, no meio 
de uma geral agitação, levanta-se o deputado José Clemente Pereira 
e protesta que a maioridade se havia tornado para a tranquilidade do 
País uma necessidade indeclinável. Esta proposição é recebida por 
toda a Casa, e pelo público espectador, que enchia as galerias, com 
estrondosos aplausos. A ocasião era essa, em que a oposição pudera 
fazer triunfar a ideia, que sustentava; não querendo, porém, fazer de 
um ato tão grande uma questão de partido, pediu, pelo seu órgão, o 
deputado Limpo de Abreu, que fosse a questão submetida ao exame 
sério e refletido de uma comissão especial, e sujeita a uma delibera-
ção em forma.

A maioria da Câmara Temporária era já conhecida; e por isso 
o governo dobra seus esforços, reúne clubes, exorta os amigos, pede 
aos indiferentes que votem contra a maioridade; exagera a inconve-
niência de associar a oposição em um ato que lhe traria também a 
associação no poder; e para que não ficasse em dúvida a hipocrisia 
com que pugnava pela constitucionalidade do artigo 121, acrescen-
tava que a maioridade se decretaria no ano seguinte, isto é, depois de 
feitas as eleições; quanto pode conseguir, porém, é que a comissão 
especial seja tirada do seio da maioria; protestando muitos que vota-
riam pela ideia, qualquer que fosse o parecer da comissão.

Alguns deputados, que assistiram a esta reunião, afirmaram 
que o obstáculo maior, que à decretação da maioridade opunham os 
dois concunhados ministros, era a quase certeza de que cessaria o 
exclusivo dos homens de 19 de setembro no governo do Estado. Com 
efeito, desde que o eleitor dos ministros deixasse de ser a manivela 
de um partido, e desaparecesse o motivo das calúnias, com que se 
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afastava a oposição da gerência dos negócios públicos, era natural 
que membros dela, distintos por sua probidade, luzes e serviços, fos-
sem chamados aos conselhos da Coroa; e era isto o que não convi-
nha aos que administravam em própria utilidade todos os negócios 
públicos. A comissão especial quis protelar ainda a questão, mas a 
Câmara mostrou-se impaciente, e do seio da mesma maioria partiu 
uma voz, pedindo a imediata proclamação da maioridade. Não quis 
ainda a oposição prescindir das fórmulas, e um membro dela man-
dou à Mesa um projeto de Decreto, que entrando logo em discussão, 
ficou adiado pela hora.

Adiamento das câmaras – Proclamação da maioridade – 
Organização do Gabinete de 23 de Julho

Todas as esperanças estavam tiradas ao governo; a disposição 
da Câmara era patente, o entusiasmo do público, excessivo. Homens 
prudentes aconselhavam ao regente e ao ministério que uma resis-
tência mais tenaz comprometeria o País. Tão sólidas considerações, 
porém, eram desatendidas por aqueles, em cujos ânimos pesava 
mais que tudo a aflitiva ideia de que tinham de largar um poder, de 
que tanto, e em tanto dano do público, abusavam. Recorreram, pois, 
ao último, bem que desesperado expediente, importando-lhes pouco 
que desse ele em resultado uma conflagração geral.

Assim, quando a Câmara procedia com toda a calma na dis-
cussão da matéria, quando a oposição ouvira, sem responder-lhes, 
as provocações de dois membros da maioria, no momento, em que 
o presidente vai por a questão a votos, aparece sobre a Mesa um ofí-
cio, trazendo inclusos dois decretos: um, que nomeava ministro do 
Império o senador Vasconcelos, e outro, que adiava as câmaras para 
novembro do mesmo ano. A leitura desses decretos produziu inde-
finível estupor nos membros da Câmara e no inumerável concurso 
de espectadores, que enchiam as galerias, e os contornos do salão. 
Vozes de imprecação partiram de alguns bancos, e poucos não foram 
os que viam naquele ato de imprudência e despeito a conflagração 
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do País. Indecisos, e como que tocados da impressão do raio, perma-
neciam em seus bancos os sustentadores da maioridade, à espera 
que se acabasse de lavrar a ata do adiamento já em meio, quando 
um senador (Ferreira de Melo) entra na sala, e convida a oposição 
para que o siga ao Senado, onde se não havia lido ainda o decreto 
do adiamento. A oposição o acompanha inteira, e quando chegam os 
deputados ao Paço do Senado, já no Campo de Santana era imenso o 
concurso.

Os senadores e deputados presentes mandam uma mensagem 
ao monarca, rogam-lhe que tome sobre si o encargo de salvar o Im-
pério da combustão que o ameaça. O Sr. D. Pedro II anui; a maio-
ridade é proclamada em 23 de julho, e uma nova era abre-se para 
o Brasil; era que auguravam todos, seria de paz e de ventura, se o 
consentissem os dominadores exclusivos do País. Na formação do 
seu primeiro gabinete, dirige-se o monarca por vistas de conciliação, 
convidando para ele o marquês de Paranaguá, o conselheiro Calmon, 
os deputados Limpo, Andrada, Aureliano, e senador Holanda: os dois 
primeiros recusaram-se sob diversos pretextos, e o ministério se 
organizou com cinco membros genuínos da oposição, e o deputado 
Aureliano, que pairava entre os dois partidos.

Oposição anárquica dos antimaioristas – As eleições – 
Retirada do Gabinete de 23 de Julho

O partido, que em 23 de julho perdera o poder, não poupou 
meios para o empolgar. A ruína do País, o descrédito do próprio mo-
narca, tudo para esse fim lhe parecia lícito. Os membros desse par-
tido julgaram poder opor entraves ao ministro da Fazenda; alguns 
brasileiros, porém, e entre esses o distinto negociante José Antônio 
Moreira, inutilizaram esse gênero de oposição, emprestando ao mi-
nistro da Fazenda quantias sem vencimentos de prêmio, para fazer 
face às urgentes despesas. Mas o partido não esmorecia, e tudo pu-
nha em prática, para que as próximas eleições contivessem um ato 
de reprovação ao grande sucesso de 23 de julho. As Províncias de 
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Minas e São Paulo deram logo um solene testemunho de sua eficaz 
adesão à maioridade, reelegendo, apesar dos esforços e calúnias de 
seus contrários, os deputados, nomeados ministros; dobraram eles, 
então, de atividade, e ficaram firmes no propósito de tudo empenha-
rem, para ganharem as eleições, ou as perturbarem, e ensanguen-
tarem. Tais eram as instruções mandadas para as províncias, pelo 
círculo diretor da corte.

Apesar, porém, desses esforços anárquicos, os maioristas 
triunfaram, seus nomes saíram das urnas carregados de sufrágios, e 
o País mostrou que estava cansado de sofrer o exclusivo domínio de 
homens, que com tanto escândalo o usufruíam, e arruinavam. O ga-
binete, bem que dum modo atroz guerreado, ia satisfazendo a expec-
tativa dos bons brasileiros. Ele não praticou violência ou perseguição 
alguma, deixou em seus empregos fortes e declarados oposicionis-
tas, e tudo empenhou para extinguir as animosidades dos partidos e 
a irritação dos ânimos. Sem apoio no interior, os antimaioristas o fo-
ram procurar no externo. Para obstarem a que o ministro da Fazenda 
realizasse empréstimo, para que fora autorizado, mandaram para o 
estrangeiro as mais desastrosas notícias a respeito do País. Além da 
guerra do Rio Grande do Sul, que figuravam extinta pelo triunfo dos 
insurgentes, auguravam uma conflagração geral, que estava prestes 
a incendiar o Império.

O monarca, por que lhes havia malogrado os projetos com o 
“quero já” que salvou o Brasil duma crise violenta, era também o ob-
jeto de diatribes; e a imprensa oposicionista a tanto levou o arrojo, 
que publicava mesmo na capital do Império, que o monarca usava 
dum carimbo, fabricado por ordem de seus ministros, para assinar 
os atos, que eles lhe apresentavam! Para as províncias escreviam que 
o imperador não tinha a aptidão necessária para governar o País, e 
acrescentavam o mesmo que diziam quando se tratava da maiorida-
de, e era, que, em vez de encurtar-se, se devera estender até aos 25 
anos a menoridade. Estas proposições, registradas na memória de 
todos, e seladas com o cunho dos escritos da época, provam clara-
mente qual a sinceridade dos que julgavam poder injuriar e caluniar 
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o monarca, quando este os não chamava para seus conselhos; e que 
quando governam apregoam-se únicos e leais sustentadores da mo-
narquia. A marcha constitucional do ministério ia fazendo renascer 
a confiança pública e melhorando o estado do País; a receita crescia, 
e o ministro da Fazenda, sem realizar o empréstimo para que fora 
autorizado, fazia as despesas públicas e pagava com pontualidade os 
credores do Estado. Do cofre das graças usou o ministério com nímia 
parcimônia, observando excessiva imparcialidade na distribuição 
dos empregos públicos e das honras da monarquia. A administração 
de Fazenda presidia uma exata economia, e uma fiel arrecadação das 
rendas públicas.

Vendo, pois, a oposição antimaiorista que o ministério era in-
vulnerável nos atos que se passavam diante dos olhos do monarca e 
do País inteiro, recorreu a um outro expediente, que oferecia mais 
vasto campo à intriga: foi a guerra do Rio Grande. Subindo ao poder o 
Ministério de Julho, acreditou que com uma política de conciliação e 
boa-fé poderia dar fim àquela desastrosa luta; e, aproveitando-se do 
grande sucesso da maioridade, ofereceu uma anistia aos insurgentes, 
mandando, todavia, um general, para que no caso de não ser aceita a 
paz, prosseguisse vigorosamente a guerra. Aqueles que, habilitados 
com meios tão extensos, só deixaram, largando o poder, a memória 
de suas derrotas, aproveitaram-se das circunstâncias, intrigaram, ca-
luniaram e apresentaram o gabinete como eivado de conivência com 
os rebeldes.

O general João Paulo dos Santos Barreto, único que compreen-
dera o modo por que se devera conduzir aquela guerra, o primeiro 
que trocara os cômodos das cidades pelas privações da campanha, 
que perseguira os rebeldes em todas as direções, que desassombrara 
as mais importantes povoações, até então em completa inquietação 
pela proximidade deles, que dominou com o exército imperial mais 
de 50 léguas da campanha; o general João Paulo foi acusado de trai-
dor, suspeitado de pretender comprometer o exército; e as folhas da 
oposição gritaram contra o general e amaldiçoaram o ministério. A 
tal ponto de cegueira chegaram os contrários desse valente e brioso 
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soldado da monarquia, que eu vi o ministro da Guerra José Clemen-
te, com seus aderentes, fingindo senti-la, dar com hipocrisia que os 
traía, a notícia, e que eles mesmos inventaram, de que o general João 
Paulo, preso pelos oficiais do exército, fora conduzido para Porto 
Alegre. A religião do monarca havia sido ilaqueada, a Coroa se con-
venceu da necessidade de ser demitido o general, a maioria do gabi-
nete pensou de diverso modo, e como o exigiram o dever e a honra, 
deu a sua demissão.

Ministério de 23 de Março – Sua política – Decretação da Lei 
da Reforma Judiciária

O Ministério de 23 de Julho foi substituído pelo de 23 de Mar-
ço, composto dos mais exagerados membros da oposição. Estreou ele 
a sua administração com a demissão das autoridades do Rio Grande 
do Sul, nomeação do Dr. Saturnino para presidente daquela provín-
cia, e demissão de outros presidentes, e algumas remoções de juízes 
de direito; mas nas vésperas da abertura das câmaras, não quis levar 
logo a reação às últimas consequências. Abre-se a sessão do corpo 
legislativo, e naquela mesma Câmara, que se havia oposto, e ao de-
pois apoiado a maioridade, teve também decidido apoio o Gabinete 
de Março. O chefe da maioria, exacerbado por haver sido excluído da 
futura legislatura, não perdia ocasião de instigar o ministério den-
tro e fora da Câmara, para que levasse avante a reação. Desde logo 
apresentou-se a ideia dá dissolução prévia da futura Câmara, sem o 
que não era possível que se assegurassem no poder os homens que 
governavam, e era isto também o que exigia a maioria da Câmara, 
repelida das urnas na eleição anterior, como condição de seu apoio.

Os chefes da maioria levaram o ministério para onde e como 
quiseram; a dissolução da Câmara futura foi convida, e os meios dum 
completo triunfo eleitoral foram excogitados. Tirar então à indepen-
dência constitucional ao Poder Judiciário; fazer dele um instrumento 
do Executivo, pondo na dependência deste os próprios magistrados 
de segunda instância; sacrificar os artigos mais preciosos da Consti-
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tuição às ambições; colocar, enfim, todo o País na dependência duma 
polícia, criatura do governo; tais foram as exigências do gabinete, 
que deputados componentes da maioria da Câmara Temporária 
comprometeram-se a satisfazer, e muito fielmente o cumpriram. A 
lei, que criou o Conselho de Estado, que apesar de útil pela maneira 
por que fora confeccionada, discutida e votada, tornou-se um instru-
mento de opressão, calculado com o fim somente de cercar o monar-
ca de pessoas aderentes ao partido, de sorte que o imperador não 
visse, não ouvisse, senão pelos olhos, pelos ouvidos de um partido; 
a que reformou o Código de Processo, e com ele os mais preciosos 
artigos da Constituição, acharam no Senado vigorosa resistência da 
parte duma minoria conscienciosa e ilustrada; foi, pois, preciso que 
as câmaras fossem três vezes prorrogadas, que se paralisassem as 
comunicações de mar, sustentando-se a saída dos vapores do Norte; 
que os deputados fossem retidos na corte como presos de Estado 
para que as leis pudessem ser aprovadas pela Câmara Temporária.

Como, porém, a pequena oposição dessa Câmara, em cujo seio 
se contavam os ilustrados oradores Andradas, Limpo, Otoni, e Álva-
res Machado, esperava firme o combate, e o Metropolitano do Brasil, 
que tão dignamente presidira aos trabalhos dessa sessão, dava ga-
rantias a essa diminuta oposição, foi ele substituído pelo deputado 
Venâncio Henriques de Rezende.

Entra com efeito em discussão a Lei da Reforma Judiciária, 
e a maioria, a requerimento dum membro seu, reforma tumultua-
riamente o Regimento da Casa, a fim de que uma lei de tão grande 
importância, que afetava interesses os mais vitais do País e no sen-
tir de muitos, a própria Constituição, fosse englobadamente e uma 
única vez discutida. Ainda assim não desistiu a oposição do direito 
de emitir sua opinião em tão grave assunto; mas apenas acaba de 
sustentá-lo o ministro da Justiça, e a palavra vai ser dada a um ora-
dor da oposição, inscrito em primeiro lugar, a maioria encerra a dis-
cussão, são aprovados os mais revoltantes absurdos. Membros dessa 
maioria lamentavam-se interiormente de que tanto os forçasse o go-
verno; outros falaram fortemente contra a lei, mas votaram por ela; 
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um membro, enfim, do Supremo Tribunal de Justiça declarou votar 
pela lei, com a condição de ser ela revista no futuro ano. Assim, ao 
interesse pessoal, sacrificou a quarta Legislatura todos os direitos e 
garantias do povo, cuja guarda lhe fora confiada, tendo coartado, sem 
que para isso tivesse poder competente, as fraquezas provinciais; 
tendo passado para o governo a nomeação dos vice-presidentes de 
províncias, que foram de eleição popular desde sua criação, concluiu 
sua carreira, decretando essa lei, que fará em toda parte a sátira da 
ilustração dos brasileiros; havendo, para cúmulo de males, protegido 
e animado todos os desperdícios, e elevado a uma soma exorbitante 
o déficit na receita do Estado; decretando indevidos pagamentos em 
avultada soma de contos de réis a Youngs, Rigauds e outros; e depois 
de legar ao País uma dívida insolúvel, deixou-lhe uma despesa per-
manente, elevando-a de treze a vinte e oito mil contos; preparando 
destarte o horroroso futuro, que a Nação vê diante de si, retirou-se, 
havendo habilmente preparado, bem que sem intenção direta, as co-
moções de São Paulo e Minas.

Causas que agitaram o País em 1842

Habilitado o Ministério de 23 de Março com as importantís-
simas Leis do Conselho de Estado e da Reforma Judiciária, não teve 
mais paradeiro em seus desvarios. Os empregados que pertenciam 
ao partido contrário e que tinham até então escapado à perseguição, 
foram demitidos; todos os juízes de direito, com cuja obediência se 
não contava foram removidos para lugares tais, que a remoção equi-
valia a uma demissão. O sistema do extermínio a tudo quanto não 
pertencia a facção, era francamente proclamado e muito cuidadosa-
mente seguido nas províncias pelos delegados do gabinete.

A Lei da Reforma Judiciária, que entregava à discrição do go-
verno todos os direitos dos cidadãos, destruindo a mais forte e se-
gura garantia desses direitos, que é a independência dos poderes, 
enquanto constituiu o Judiciário uma comissão do Executivo, fazia 
crescer todos esses males e excitou violentas reclamações. As Pro-
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víncias de Minas e São Paulo, sobre que mais diretamente pesava o 
braço de ferro do poder, exercido por uma oligarquia poderosa, jul-
garam dever depositar nos pés do trono suas súplicas, a fim de que 
se suspendesse a execução dessas Leis, até que fossem novamente 
revistas pelo corpo legislativo; a Assembleia Provincial de São Pau-
lo manda, por uma comissão tirada de seu seio, uma mensagem ao 
trono para este fim; a comissão, bem que composta de três homens 
distintos no País, é repelida com insulto da presença do monarca, e a 
mensagem não é aceita. Minas dirige também representações ao mo-
narca, já pelo canal de suas municipalidades, e já por petições subs-
critas por milhares de cidadãos; a resposta foi uma violenta perse-
guição, desenvolvida contra as municipalidades, e a pronta execução 
das leis, cuja suspensão se pedia.

Para se não duvidar de que o Ministério de 23 de Março pros-
seguia no desenvolvimento dum plano gigantesco, cujo remate de-
veria ser o total aniquilamento do sistema constitucional, bastará 
pensar-se na maneira por que se conduziu ele para com as muni-
cipalidades. Todas as secretarias do Império, desde as das câmaras 
municipais, até as do corpo legislativo, oferecem irrefragáveis do-
cumentos, comprobatórios de que os supremos poderes do Estado 
reconheceram sempre nas municipalidades o direito de intervirem 
elas nos negócios gerais do País, nem de outra sorte lhes fora possí-
vel satisfazer a obrigação de velarem na guarda da Constituição e das 
leis, como lhes incumbe o regimento de sua criação. Quando mes-
mo se rejeitassem os exemplos, dados depois de 7 de abril, achar-se 
iam muitos de tal natureza na época do Primeiro Reinado, não sendo 
poucas as reprimendas dadas pelo governo a presidentes de provín-
cias que pretenderam desconhecer ou coartar às municipalidades o 
direito de interferência nos negócios gerais do Estado; assim como 
se encontraram elogios a algumas, porque souberam em ocasiões 
importantes usar desse direito.

Mas em 1842, o governo não só o desconhece, pune-o, e para 
que não ficasse em dúvida o desprezo com que o gabinete tratava to-
das as fórmulas, a Constituição e as leis, manda, porque se ingeriram 
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sem que para isso tivessem direito, na política do País, responsabi-
lizar as municipalidades, que em suas representações manifestavam 
as apreensões, que as circundavam sobre males provenientes da exe-
cução de algumas leis; entretanto que aceita e elogia as representa-
ções daquelas que a pediam. Assim, tinha o ministério constituído o 
País em um sistema de governo puramente absoluto; caminhando 
firme no propósito de suplantar o Partido Nacional, que ousava le-
vantar vozes contra a oligarquia dominante.

O que se passava, porém, nas Províncias de São Paulo e Minas 
era apenas uma sombra de tirania que pesava sobre as devastadas 
do Ceará e Paraíba. Difícil fora de acreditar-se a maneira por que 
eram regidas estas duas províncias, partes integrantes dum império 
constitucional. Felizmente para o historiador, os fatos, ali ocorridos, 
estão autenticamente verificados, e ao lê-los2 reconhecer-se-á a ur-
gente necessidade, em que se acharam colocados os que em 1842 
lançaram mão das armas, como último recurso à opressão. A Consti-
tuição tinha desaparecido, as leis eram mudas e não protegiam uma 
parte considerável dos súditos do Império; membros da oposição, 
distintos por sua moralidade, serviços e relações caíam vítimas do 
bacamarte do assassino, como acontecera no Ceará a João Facundo: 
o dedo da opinião pública apontou com todos os caracteres de pro-
babilidade, como autor mandante dum tal atentado, a primeira auto-
ridade da Província, o brigadeiro José Joaquim Coelho; os irmãos e os 
amigos da vítima clamaram justiça, e tiveram em resposta o sorriso 
do desprezo; o presidente nem ao menos por consideração para com 
a moral pública foi demitido; outras vítimas sucumbiram pela mes-
ma maneira que Facundo, e naquela província desapareceu comple-
tamente para a maioria dela, que compunha o partido da oposição, 
até o direito de vida.

Os autores da sedição militar que arrebentara contra um pre-
sidente (o senador Alencar), foram não só perdoados, mas ainda ga-
lardoados. Os asseclas, que serviram ao comandante desta criminosa 
tentativa, foram com o mesmo chefe, não só arrancados à ação da 
justiça, mas até premiados e encarregados de comandos nesses mes-
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mos lugares, que tinham ensanguentado. Não houve a Província da 
Paraíba menores horrores a sofrer, bem que não tanto ensanguenta-
dos. Cidadãos, porém, dos mais considerados da província foram for-
çados a procurar asilo na de Pernambuco, para escaparem à violên-
cia e à perseguição dum presidente, cujo capricho tomava o lugar da 
lei. Enquanto assim nas províncias o bacamarte reduzia ao silêncio a 
oposição, e o recrutamento lançava nos porões das embarcações in-
divíduos, em cujo favor falavam isenções legais, e o cacete da polícia 
e uma iníqua perseguição judiciária decidia na corte, da liberdade de 
imprensa.

No meio de tantos padecimentos o País via com resignação e 
prazer aproximar-se a época da abertura das câmaras; ela chega com 
efeito, mas para mirrar em todos os corações essa última semente de 
malograda esperança. Antes que se constituísse o corpo legislativo, 
antes do dia marcado pela Constituição para a abertura das câmaras, 
contra o espírito e letra do pacto fundamental do Estado, o minis-
tério fulmina o decreto que dispersa a Câmara Temporária, e este 
decreto vem acompanhado dum relatório, em que abundam as falsi-
dades, e em que está patente, pela natureza dos motivos, a inconsti-
tucionalidade do decreto; com efeito, se o ministério estava conven-
cido de que usava de um direito legítimo, por que tanto empenho 
em justificar o ato com sua prolixa exposição? Convencido estava ele 
de que desferia um golpe de Estado, e é por isso que se esforça para 
justificá-lo; veja-se essa exposição e conhecer-se-á que não houve 
uma dissolução, mas sim uma verdadeira anulação de eleições; o 
decreto trazia, porém, a rubrica do monarca, e só em reverência a 
ela foi obedecido pelos sensatos membros da Câmara dispersa. Era 
um sacrifício feito à tranquilidade pública, que o ministério queria 
acintosamente perturbar, pois ninguém duvidava de que um passo 
tão violento e inconstitucional deixasse de por o País em combustão.

Os homens prudentes tremeram ao ver que o ministério, 
quando graves questões externas se agitavam quando a guerra ci-
vil devastava uma das Províncias do Império, dispensava, em vez de 
o procurar, o apoio do corpo legislativo, que despedia, fundado em 
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motivos, que ainda quando verdadeiros fossem, estava fora da com-
petência do governo tomar deles conhecimento. Quando os partidos 
irritados pelo mesmo governo se combatiam com extrema animosi-
dade, o ministério põe a descoberto os alicerces do edifício social, ir-
rita ainda mais esses partidos, aproxima-os e os conduz ao campo de 
batalha; apresentando aos ânimos já irritados, um motivo de tanta 
ponderação, como a dispersão ilegal e violenta de uma Câmara, cujas 
intenções não eram ainda conhecidas; erigindo-se, contra o expres-
samente disposto na Constituição, em juiz da validade de eleições, e 
o que é mais, barateando falsidades em um ato de tanta gravidade e 
importância. O País deve tê-la diante dos olhos, essa peça, para julgar 
das intenções de seus autores, e do partido que os sustenta.

Relatório apresentado a S. M. o Imperador, pelo ministério, 
pedindo a dissolução da Câmara dos Deputados

Senhor.

Os ministros de V. M. I. incorreriam em grave responsabilidade 
para com o País, trairiam as suas consciências, seriam indignos da 
confiança que V. M. I. tem neles depositado, se não viessem pedir, 
com o mais profundo respeito a V. M. I. uma medida que as circuns-
tâncias reclamam imperiosamente para manter contra os embates 
das facções: o sistema monárquico constitucional representativo, 
único que pode assegurar a salvação do Estado.

É, sem dúvida, melhor prevenir a tempo as consequências, que 
a marcha incalculável das facções costuma acarretar consigo, do que 
lutar com elas depois de haverem produzido irreparáveis estragos.

A atual Câmara dos Deputados, senhor, não tem a força moral 
indispensável para creditar seus atos, e fortalecer entre nós o Siste-
ma Representativo. Não pode representar a opinião do País, porque a 
expressão da vontade nacional e das necessidades públicas, somente 
a pode produzir a liberdade do voto. A existência dessa Câmara não 
é compatível com a ideia de um governo regular; porque nela predo-
minam homens que, pondo de parte os meios constitucionais, não 
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recuam diante de outros que subvertem todas as ideias de organiza-
ção social, invadem, usurpam e tendem a constranger, no exercício 
de suas atribuições, os outros poderes do Estado.

Ainda não se apagaram da memória dos brasileiros as recor-
dações das tramas, e violências, que na eleição da atual Câmara dos 
Deputados foram cometidas em quase todos os pontos do Império. O 
triunfo eleitoral, calcadas embora as leis do pudor, foi o objeto em que 
puseram todo o seu desvelo as influências, que a despeito da vontade 
nacional então predominavam, e o resultado coroou seus deploráveis 
esforços, porque contam na Câmara dos Deputados decidida maioria.

O Brasil inteiro, senhor, se levantará para atestar que em 1840 
não houve eleições regulares. São irregularmente suspensas (até 
mesmo em massa) autoridades, cuja adesão é suspeita ou duvido-
sa; ordens com prevenção lavradas são confiadas aos agentes que 
presidem à empresa eleitoral, para remover obstáculos e impedir 
que predomine a vontade pública; empregados públicos são coloca-
dos na dura colisão de optar entre o sacrifício da sua consciência, 
e o pão de seus filhos; operários de repartições públicas, soldados, 
marinheiros de embarcações de guerra, são constrangidos a levar a 
carga cerrada, em listas que lhes são impostas, um voto, de que não 
têm consciência; agentes subalternos da menor moralidade, e auto-
rizados para proceder como lhes aprouver, arregimentam, e armam 
indivíduos, cujos direitos são mais que contestáveis, cuja naciona-
lidade mesma é duvidosa, e muitos dos quais, não pertencendo às 
Paróquias, não têm nelas votos; estes regimentos invadem os tem-
plos, arrancam das mesmas com violência, e rasgando-lhes as vestes, 
cidadãos que, para as compor, haviam sido chamados, e os substi-
tuem por outros à força; expelem dos mesmos templos, com insultos, 
e ameaças, cidadãos pacíficos, que aí concorrem para exercer um dos 
mais preciosos direitos do cidadão livre, qual o de eleger os seus re-
presentantes. E se esses regimentos não bastam, se o cidadão não se 
acobarda, a um aceno daqueles agentes obedecidos pela força arma-
da, são acometidos os templos, profanados por baionetas, e corre o 
sangue brasileiro!
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Quando todos esses meios falham, é empregado outro recur-
so; empenham-se em perturbar por todos os modos as operações 
eleitorais. Se a maioria dos cidadãos, indignada, se retira sem en-
tregar as suas listas, aparecem, não obstante, pejadas as urnas de 
um número delas excedente ao dos cidadãos ativos da paróquia. Das 
mãos dos que as proclamaram, recebem as Mesas as listas aos ma-
ços, aos centos e sem conta, quer venham ou não assinadas, quer os 
nomes que por baixo delas se leem, sejam ou não de cidadãos ati-
vos, de meninos, de escravos, e ainda mesmo imaginários. E como se 
tanto não bastara, é a apuração feita por essas Mesas uma amarga e 
criminosa derrisão do direito de votar! Contam os votos como lhes 
apraz; leem os nomes dos votados como lhes parece; apuram lista 
em massa. Esta capital foi, com indignação, testemunha dessas satur-
nais, as quais disseram ser eleições de um povo livre.

A esses atentados, outros acrescem: roubam-se as urnas; subs-
tituem-se nelas as listas verdadeiras, ou pelo menos publicamente 
recebidas, outras, falsas; e até não se hesita diante da escandalosa e 
tão pública falsificação das atas, quando o resultado que apresentam 
não está em tudo ao sabor dos interessados.

Em alguns lugares é o número dos eleitores aparentemente 
aumentado por uma maneira incrível e espantosa. Colégios houve 
que, não podendo sequer dar cem eleitores, apresentaram, todavia, 
mais de mil.

Não há quase parte alguma do Império, senhor, onde algum 
desses atentados contra a liberdade do voto não fosse perpetrado 
em as eleições da atual Câmara dos Deputados.

Uma Câmara Legislativa eivada em sua origem por tantos ví-
cios e crimes, desconceituada na opinião geral dos brasileiros que 
os testemunharam, jamais poderá conciliar a estima, veneração e 
prestígio que produzem a força moral, tão necessária a tais corpos 
políticos e a manutenção ao regime representativo. Os seus atos não 
podem encontrar aquela obediência fácil e voluntária, que é filha da 
convicção que tem os governados, de que para eles concorreram por 
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meio de uma eleição livre. Nem ela conseguirá, quaisquer que sejam 
seus esforços, dominar a razão social.

Entregue necessariamente à publicidade tudo quanto se passa 
em uma Câmara Legislativa, chama para o campo da discussão a in-
teligência, as paixões, os interesses de todos os membros da associa-
ção, é quotidianamente julgada, condenada ou aprovada. De quanta 
força moral deve ela gozar, de quanta confiança deve ser revestida, 
para que não sofra quebra à sua autoridade por essas quotidianas 
sentenças? Uma Câmara Legislativa desconceituada é a maior cala-
midade que pode afligir uma nação.

Contra a Câmara dos Deputados que acaba de constituir-se, er-
gue-se de cada ponto do Império uma queixa exprobando à sua origem 
uma violação de lei; logo no mesmo dia da sua eleição, ouviu-se em 
cada ponto do Império um protesto contra ela; a razão pública a foi 
condenando, foi decretando a sua dissolução; e cada fato que ia depois 
aparecendo, mais a confirmava em sua sentença. Aceitar ou tolerar tal 
Câmara é concorrer para que seja falseado o sistema representativo, e 
impelir a Nação para que seja abismada na anarquia, ou no despotismo.

Reconhecem os ministros de V. M. I. que os princípios de or-
dem não foram de todo repelidos da composição da atual Câmara 
dos Deputados; e reconhecem-no com tanto maior prazer, quanto 
isso prova a força da opinião nacional, que, apesar de comprimida, 
conseguiu colocar na mesma Câmara homens notáveis por suas lu-
zes, talentos e virtudes; mas o que poderão seus esforços, sua habili-
dade e seu patriotismo diante dos obstáculos que têm de encontrar?

A salvação do Estado, tal qual se acha constituído pela Cons-
tituição e seu Ato Adicional, exige, portanto, que a atual Câmara dos 
Deputados seja substituída por outra, a quem a liberdade do voto dê 
o caráter de representante da opinião nacional, e a força moral indis-
pensável para firmar entre nós o sistema monárquico constitucional 
representativo.

E por isso, os ministros de V. M. I. não hesitaram um momento 
em pedir a V. M. I. a providência compreendida no Decreto que têm a 
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honra de depositar nas augustas mãos de V. M. I. que resolverá como 
houver por bem.

Palácio do Rio de Janeiro em o 1º de maio de 1842. 

De V. M. I., súditos fiéis e muito reverentes.

Marquês de Paranaguá, Cândido José de Araújo Viana, Paulino 
José Soares de Sousa, visconde de Abrantes, Aureliano de Sousa e 
Oliveira Coutinho, José Clemente Pereira.

Decreto dissolvendo a Câmara dos Deputados

Tomando em consideração o que me expuseram os meus mi-
nistros e secretários de Estado no relatório desta data, e tendo ou-
vido o meu conselho de estado, hei por bem, usando das atribuições 
que me confere a Constituição no Artigo cento e um, parágrafo quin-
to, dissolver a Câmara dos Deputados e convocar, desde já, outra que 
se reunirá no dia primeiro de novembro do corrente ano.

Cândido José de Araújo Viana, no meu conselho, ministro e se-
cretário de Estado dos Negócios do Império o tenha assim entendi-
do, e faça executar com os despachos necessários.

Palácio do Rio de Janeiro, em o primeiro de maio de mil oito-
centos e quarenta e dois, vigésimo primeiro da independência e do 
Império.

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

Cândido José de Araújo Viana.

Assim, pois, o ministério, só para firmar a preponderância 
duma facção, que se tem atribuído o exclusivo no governo do País, 
aconselha a Coroa não o exercício melindroso duma atribuição, que a 
Constituição mui expressamente conferiu ao poder moderador para 
dela usar no único caso do salus populi; mas um verdadeiro golpe 
de Estado, que a Constituição não autorizava, nem as circunstâncias 
justificavam. A facção sabia que não podia manter-se no poder, tendo 
contra si a Deputação mineira e paulista; e a primeira só contava em 
seu seio dois deputados da seita; além disto, um próximo parente 
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do ministro da Justiça (o Dr. Belisário), que tem feito sua vida com a 
deputação por Minas, havia sido excluído; o desembargador Honório 
também o fora, assim como o ministro da Guerra, Clemente Pereira, e 
a candidatura do irmão do ministro dos Negócios Estrangeiros havia 
sido repelida, e era preciso fazer acreditar que as urnas eleitorais 
só violentadas, estupradas puderam deixar de repetir mil vezes os 
nomes de tais personagens. Embora que o passo, arriscado pelo mi-
nistério levasse a monarquia a eminente perigo3, como ele mesmo 
o asseverara, e fizesse arder o País em uma geral conflagração, tudo 
lhe era indiferente, contanto que dessa desordem geral se pudesse 
aproveitar a oligarquia, que se ostenta o baluarte exclusivo da ordem 
pública e a única sentinela do trono.

Para não deixar à oposição uma única esperança, uma só via 
constitucional, por onde pudesse marchar ao combate com seus ad-
versários, e ao triunfo de seus princípios, o ministério, assumindo 
poderes ditatoriais, legisla em matéria da mais grave importância 
administrativa e política publica por sua única autoridade uma nova 
lei de eleições. Além da incompetência do governo para uma tal de-
cretação, ocorre ainda mais o odioso da mesma lei, pois que nela se 
confere aos agentes de polícia, comissários do governo, uma impor-
tantíssima atribuição, qual a de designar os eleitores e elegíveis. Este 
último excesso de usurpação de poderes e de desprezo pela Cons-
tituição levou os espíritos, ainda os muito pacatos, ao mais elevado 
ponto de irritação.

Todos reconheceram em tantas violações acintosas do Pacto 
Social o bem-pronunciado desejo de acabar-se com toda a liberdade 
no Brasil: acreditaram todos que o homem que em 1829 pretendia 
fundar no País o despotismo militar, dispondo em 1842 de um exér-
cito, que ele aumentava pelo recrutamento o mais brutal, de que haja 
memória, mesmo em países despóticos, julgava ocasião oportuna, 
para realizar seu sistema, concorrendo não pouco para aumentar 
os sustos a certeza de que gozava ilimitada influência no gabinete o 
marquês de Paranaguá, o opositor ardente à independência pátria, 
o chefe constante da facção absolutista, o homem, que aconselhara 
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a dissolução da Constituinte e que tanto concorrera para todas as 
desgraças públicas até 7 de abril de 1831. Tais eram as dolorosas 
impressões, que pesavam sobre todos os ânimos em 1842; tais os 
motivos, por que irruem as desordens nas duas Províncias do Impé-
rio, que tanto sofriam já, e que mais tinham a sofrer do domínio da 
oligarquia.

Estado da Província de Minas até 1833

 A Província de Minas tem a glória de haver dado os primeiros 
mártires à independência e liberdade do Brasil em o século passado; 
ela tem ainda o brasão de ter sido simultânea com a de São Paulo na 
manifestação dos votos em favor do grande ato que se realizara no 
Ipiranga a 7 de setembro de 1822, pois, quando de São Paulo cami-
nhava para o Rio de Janeiro José Bonifácio, também de Minas mar-
chava, e para o mesmo fim, o honrado e distinto mineiro José Teixeira 
da Fonseca Vasconcelos, visconde de Caeté, brasileiro de mui subido 
merecimento, e um daqueles, a quem cabe a grande glória de have-
rem diretamente concorrido para a independência de sua Pátria.

Estranha à rivalidade entre cidadãos natos e adotivos, que 
tanto sangue e lágrimas fez correr em outras províncias, a de Mi-
nas procurava nos indivíduos somente o amor ao País, o aferro à in-
dependência e à liberdade dele. Foi assim que os Pontais, Limpos, e 
outros lhe mereceram sempre as demonstrações mais decididas de 
consideração e de estima, levando à primeira lista tríplice, que teve 
de apresentar depois da organização do Senado, o nome de Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro.

O amor que os mineiros consagram à liberdade, os torna su-
periores ao espírito de bairrismo, e os faz procurar o merecimento 
em qualquer parte do Império onde o acham. Quando as outras pro-
víncias mandavam às câmaras somente pessoas nelas nascidas, ou a 
muito tempo residentes, Minas elegia para seus deputados a Ribeiro 
de Andrada, Alencar, Cunha Matos, e Evaristo. Quando o partido ab-
solutista, no poder, empenhava todos os seus esforços, para excluir 
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da Câmara Temporária o então distinto oposicionista Vasconcelos, o 
seu nome, depositado nas urnas, escrito com letras de ouro, saía de-
las carregado de sufrágios, que o colocava o primeiro entre todos os 
escolhidos; e a visita do próprio monarca, em 1831, não pôde resol-
ver os mineiros a que reelegessem o ministro Maia, que o acompa-
nhava. A aceitação de uma pasta era para um deputado mineiro uma 
sentença infalível de exclusão; e não só isto, era ele sempre substi-
tuído pelo mais forte oposicionista. Tanto era o ódio que os mineiros 
votavam ao domínio dos absolutistas!

Quando à Província de Minas chegou a notícia do assassinato 
perpetrado na pessoa do Dr. Badaró, a indignação foi geral; pompo-
sos funerais se lhe fizeram em quase todas as freguesias da Provín-
cia; as senhoras traziam bordadas em seus cintos, e os homens nas 
fitas de seus relógios, as palavras do mártir: “Morre um liberal, mas 
não morre a liberdade”. Assim, era extremo na Província de Minas o 
ódio ao governo da facção absolutista. Nem era este ódio um desen-
volvimento do espírito demagógico, como se há dito; era, sim, um 
verdadeiro amor da liberdade; mas liberdade protegida pela monar-
quia, a qual iam tornando odiosa os arautos do despotismo.

O sucesso de 7 de abril foi aplaudido pela Província inteira, 
sem excetuar uma única povoação; isto porque acreditaram todos 
que morrera nesse dia a influência da facção absolutista. O presi-
dente e comandante das Armas, então nomeados, bem que distintos 
por todos os títulos que soem dar consideração na sociedade, eram 
estimados ainda mais por seus princípios liberais. Cessando, pois, a 
influência absolutista no governo do País, tornou-se a Província de 
Minas essencialmente governista. Todos os seus deputados, que fo-
ram em diferentes épocas chamados ao ministério, não encontraram 
oposição alguma na reeleição; o Partido Nacional caminhava unido, e 
o contrário nem mesmo ousava apresentar-se em combate.

Quando os restauradores aterravam a corte com contínuas 
sublevações, os mineiros ofereciam-se voluntários, para formarem 
batalhões, que marchassem em defesa do trono constitucional do Sr. 
D. Pedro II. O partido restaurador fez, enfim, aparecer na Província 



96 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

dois órgãos seus, e logo os absolutistas humilhados desde 7 de abril 
de 1831, como que tocados duma vara mágica, ergueram-se amea-
çadores. Criaram na capital da Província sociedades secretas e pre-
pararam abertamente uma revolução. O governo, estrito observador 
das leis, viu com inquietação a audácia e preparativos dos restaura-
dores; mas levou a moderação tão longe, que nem ao menos fez sair 
para fora da Província alguns oficiais de primeira linha, membros 
influentes da conjuração.

Na noite de 22 de março de 1833, apresentaram-se, enfim, em 
campo. O Regimento de Cavalaria de 1ª linha estava todo do lado dos 
revoltosos; o corpo de municipais permanentes4, tropa de confiança 
do governo, bandeou-se no mesmo momento; a G. N., pouca, e sem 
disciplina, seguiu o exemplo de seu chefe, o tenente-coronel Manuel 
Soares; assim, ao toque de rebate acharam-se na praça apenas 10 ou 
12 amigos do governo, que se retiraram imediatamente. Em menos de 
duas horas estavam os revoltosos senhores da capital e da administra-
ção pública, que passara para as mãos de Manuel Soares, assim como o 
comando da tropa para as do brigadeiro Manuel Alves de Toledo Ribas.

O vice-presidente da Província, o senador Vasconcelos, ao pri-
meiro aviso de agitação, correu para o Palácio do governo, de onde, 
cercado por poucos amigos, deu prontamente todas as providências, 
que sua reconhecida capacidade e energia lhe aconselharam. O go-
verno, porém, estava completamente atraiçoado pelos comandantes 
de permanentes e de Guarda Nacional, e o Regimento de 1ª linha 
se havia rebelado contra o seu comandante, o major Gomes Freire. 
Acharam-se, pois, cercados no Palácio, o vice-presidente e o con-
selheiro do governo, Ferreira de Melo, e os revoltosos nada menos 
pediam que a cabeça do primeiro e a prisão do segundo. Foi preci-
so interferir nesta contenda o brigadeiro Manuel Alves, para que se 
contentassem aqueles com a prisão e deportação de ambos. Saídos 
da capital, vigiados por uma escolta, que os devia seguir além das 
raias da Província, Vasconcelos e Ferreira de Melo, encontraram logo 
na heroica Vila de Queluz, onde se achava reunido o colégio eleito-
ral, no benigno e respeitoso acolhimento, que ali lhes fora feito, os 
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primeiros sintomas de resistência à revolução. Animados com tais 
demonstrações, dirigiram-se à Cidade de São João del-Rei os dois 
conselheiros, para aí instalarem o governo legítimo. A municipali-
dade da sempre distinta e liberal Cidade de Barbacena tinha já por 
meio de circulares, enviadas a todos os pontos da Província, dado 
o grito de resistência à revolução. Sob a vice-presidência do conse-
lheiro Vasconcelos, instaurou-se, pois, na Cidade de São João del-Rei 
o governo legal: e bem que aí existissem amigos e afeiçoados dos 
revoltosos, nada sofreram eles.

A Província correu em massa a alistar-se debaixo dos estan-
dartes da legalidade. O distinto mineiro Teófilo Benedito Otoni, ain-
da que justamente magoado e ofendido pelo governo, desenvolveu 
na Cidade do Serro toda a sua influência a favor da legalidade, e com 
arma ao ombro, marchou com seus irmãos e amigos a vir ocupar a 
então facciosa Vila do Caeté, na qual devia em 1842, conforme o de-
sejava Bernardo Jacinto da Veiga, ser punido por esse e outros atos 
de dedicação patriótica. Entretanto, o governo geral só pôde enviar 
da corte um general e três outros oficiais. O general Pinto Peixoto 
achou já na Província um exército reunido e o empregou no cerco 
da capital. A Batalha de José Correia decidiu a questão, e no dia em 
que se completavam dois meses de existência da revolta, estava ela 
completamente sufocada.

Como foi então diverso o procedimento dum e doutro partido? 
Em 1833, são de sangue os primeiros gritos, que soltam os revolto-
sos; a cabeça do senador Vasconcelos foi pedida em altos brados; re-
presentantes da Nação foram presos e deportados; e em 10 de junho 
de 1842 não se ouve uma voz de ameaça e respeitam-se os direitos 
dos símplices cidadãos. Em 1833 têm os revoltosos tropa de linha, a 
Tesouraria com bastantes contos de réis, armamento, munição, ofi-
ciais de primeira linha em grande número: apoderam-se da capital; 
o partido que sustenta o governo, fica completamente acéfalo; em 
1842 tudo falta aos insurgentes; o governo legal da capital dá todas 
as providências, e constitui um centro de operações. Em 1833 não 
houve suspensão de garantias; não foram inquietados inimigos reco-
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nhecidos do governo; nem mesmo aqueles que, em São João del-Rei, 
haviam dias antes feito os preparativos para a revolução, indivíduos, 
que tinham assistido aos conselhos dos revoltosos, exercido com eles 
autoridade pública, como fora o Dr. Antônio José Monteiro de Barros, 
apareceram na Cidade de São João del-Rei, e de lá se retiraram em 
paz. Em 1842 as cadeias foram entulhadas de pessoas, de quem só se 
podia dizer que pertenciam ao lado da oposição. Em 1833 a Provín-
cia vence com seus únicos recursos o partido absolutista. Em 1842 
as baionetas mercenárias, as hordas africanas, são empregadas na 
pacificação da Província. Em 1833 o exército da legalidade é susten-
tado, armado, e municiado pelos particulares, e tão avultadas foram 
as somas, que em alguns lugares sobraram elas, para se levantarem 
monumentos de pública utilidade, entanto que o Tesouro Público, 
armamento e munição, estavam em poder dos facciosos.

Em 1842 o governo está na posse de todos os recursos públi-
cos, e todavia precisa recorrer à caridade dos particulares em pro-
víncia estranha, como com o barão do Bonfim acontecera, e necessita 
também que se movam, além dos batalhões de linha, as Guardas Na-
cionais das Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1833 reú-
nem-se em torno da capital para mais de seis mil guardas nacionais 
e foi preciso que o presidente Melo e Sousa ordenasse terminante-
mente a muitos outros corpos que se não movessem, e seis mil guar-
das nacionais foram pagos, sustentados e municiados sem sacrifício 
da Fazenda Pública. Em 1842 erigem-se comissariados, e vencida a 
revolução, apresentam-se largas contas e exigem-se avultadas quan-
tias do Tesouro Público. Os comissariados do exército também foram 
para a legalidade uma ventura. Esta antítese em todas as suas par-
tes verdadeira, mostra com qual dos dois partidos está na Provín-
cia de Minas a força e a dedicação patriótica. Alguns especuladores 
somente, que em 1833 sustentaram a legalidade, gabam-se de sua 
coerência, sustentando-a também em 1842. Não compreendem, que 
a razão por que a Província de Minas combatera com tanta energia 
os facciosos de 22 de março de 1833, não foi pelo simples princípio 
de sustentar o governo.
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Fora um absurdo dizer que os cidadãos devem sempre susten-
tar o governo, ainda quando atente este contra a existência moral e 
material da sociedade, contra as liberdades dos cidadãos e os direi-
tos individuais. A Província de Minas moveu-se em 1833, para sus-
tentar o governo, mas porque o acreditava um governo nacional, que 
respeitava a Constituição do Estado, e mantinha os cidadãos em seus 
direitos; e que fora deposto por um partido, que nada havia sofrido, 
e cujas intenções, bem manifestas tendiam a suplantar os princípios 
liberais, reconhecidos pela Constituição do Estado.

É por isso que os mesmos, que, com todos os sacrifícios, sem 
excetuar o das próprias vidas, combateram a facção absolutista, re-
belada contra um governo, que sustentava os princípios de liberda-
de, insurgiu-se também em 1842 contra um ministério déspota, que 
assassinara a Constituição, e que disposto se mostrava para acabar 
com as liberdades públicas por ele já tanto e tão ilegalmente restri-
tas. Os poucos que em 1833 acharam-se do lado do governo, e tam-
bém em 1842, são os réprobos, que especulam com os empregos e a 
fortuna pública; que foram liberais em 1833, e em 1842, retrógrados, 
e que são tão monarquistas, como serão republicanos, se esse parti-
do existisse e lhes oferecesse cômodos e vantagens.

A Província de Minas depois de 1833 até 1840

Sufocada a sedição de março de 1833 pelos únicos esforços 
do Partido Liberal, continuou ele a influir nos negócios da Província. 
As eleições para a 3a. Legislatura haviam recaído sobre 20 candida-
tos do Partido Liberal; os colégios eleitorais, persuadidos de que o 
desembargador Honório havia protegido a Revolução de Março, pre-
tenderam que lhe fossem cassados os poderes, e no ano de 1836, 
apesar de que o partido retrógrado empenhasse todos os esforços, 
e o governo não tornasse nas eleições uma interferência imediata, 
pôde o desembargador Honório obter apenas o lugar de primeiro 
suplente; nas de 1840 o 6º lugar na mesma ordem de suplentes e 
foram precisas todas as ocorrências de 1841, os mais decididos es-
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forços do comércio da corte, a profanação escandalosa do nome do 
chefe da Nação nas cartas de recomendação, a distribuição de algu-
mas comendas e hábitos, a remoção de juízes de direito, para que o 
desembargador Honório e mais candidatos retrógrados primassem 
com uma insignificante maioria na eleição, que para um senador se 
fizera em 1842.

Decretado o Ato Adicional, triunfou o Partido Liberal comple-
tamente na eleição da 1ª Assembleia Provincial, e os atos dessa As-
sembleia são monumentos constantes da boa-fé e patriotismo de seus 
membros, a maioria dos quais, bem que se indispusesse logo com o se-
nador Vasconcelos, acompanhou-o, contudo, na votação daqueles pro-
jetos de pública utilidade, que então apresentara ele. Organizou, pois, 
a 1a. Legislatura Provincial toda a administração pública; confeccio-
nou com estudada economia a primeira lei do orçamento provincial; 
não criou novos empregos; não aumentou ordenados; reduziu, quanto 
comportavam as necessidades públicas, o orçamento de despesa, mas 
não recuou ante a necessidade de votar imposições, a fim de habilitar 
o governo com os meios indispensáveis; lançou, porém, impostos ra-
zoáveis, que nada tinham de opressivos à indústria ou ao comércio.

Convencida a maioria dos graves males produzidos pela mul-
tiplicidade de municípios e freguesias, que só tendem a multiplicar 
embaraços na administração pública e agravar os cofres provinciais, 
foram repelidas pela comissão de estatística, de que era membro re-
lator o ex-deputado Otoni, todas as pretensões desse gênero; e não 
só isto, indicou a mesma comissão a supressão de muitas freguesias, 
cuja pequenez, ou proximidade de outras, as tornava inúteis, e so-
mente gravosas ao Tesouro. Assim, o Partido Liberal, em maioria na 
Assembleia Provincial, organizou a força pública da maneira a mais 
econômica, a administração da Fazenda sem criar novos empregos, 
a Secretaria do governo, conservou a Estatística Judiciária, e isto, 
quando tinha o governo de seu lado, e no seu seio muitos bacha-
réis de reconhecida capacidade, criando apenas, no espaço de cinco 
anos, duas Comarcas, quatro Municípios, e muito poucas freguesias, 
havendo suprimido outras. Regularizou a Instrução Pública, reorga-
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nizou com a possível economia o cabido da Catedral. Aboliu a tão 
onerosa imposição dos dízimos, regulou uma mais pronta e rendosa 
imposição, mais proveitosa e menos pesada à agricultura. Reduziu 
a uma quarta parte a pesada imposição das passagens; decretou a 
fatura de estradas, que tão úteis teriam sido ao desenvolvimento 
e prosperidade da Província, se aos particulares não sacrificasse o 
presidente Bernardo Jacinto os interesses públicos.

Essa Assembleia, bem que nela preponderassem os homens, 
aos quais se atribui demasiado pendor para alargarem as franque-
zas provinciais, não modificou a lei de organização da Guarda Na-
cional, por entender que era um objeto de lei geral; não impôs sobre 
importação, porque o Ato Adicional expressamente o proíbe. Essa 
Assembleia, enfim, no espaço de 5 anos decretou um orçamento de 
despesa provincial, compreendida a que se devia fazer com os colé-
gios de instrução pública que fundara, na importância de 300 contos. 
Os serviços prestados pelo senador Feijó à causa da monarquia e da 
ordem foram os únicos títulos por que os mineiros lhe deram sufrá-
gios quase unânimes para o importante cargo de regente do Império.

A passagem do senador Vasconcelos para os bancos da opo-
sição debilitou algum tanto o Partido Liberal, até então unido e for-
te. Todavia, a grande maioria da Província sustentou o governo do 
regente Feijó, até que o sucesso de 19 de setembro de 1837 veio 
fraccionar ainda mais o partido. Seguindo a política retrógrada e 
reacionária, a administração de setembro demite imediatamente o 
presidente da Província, o Dr. Costa Pinto, dando-lhe por substituto 
o desembargador José Cesário. Este presidente, empossado apenas, 
principiou a desenvolver a política que estava no programa da admi-
nistração geral. Os oficiais que mais se haviam distinguido contra os 
facciosos de 1833, foram substituídos pelos mais distintos e arden-
tes sediciosos daquela época. O comando dum batalhão de Guarda 
Nacional, destacadas, foi confiado ao general faccioso de 1833. Todos 
os atos do presidente revelavam um plano calculado para se acabar 
na Província com a influência do Partido Liberal. Este, pela sua parte, 
opunha resistência franca e constitucional seus contrários.



102 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

A reeleição do desembargador Vasconcelos foi disputada vi-
gorosamente, e os poucos votos que lhe deram a vitória sobre o seu 
competidor, foram devidos à persuasão, em que estavam muitos libe-
rais, de que ele não se havia ligado de coração aos retrógrados, e que 
somente desgostos pessoais o haviam separado do Partido Liberal, 
que sustentava o governo do regente Feijó. Foram então as influên-
cias da Cidade de Barbacena as que lhe deram o triunfo da reeleição.

Reunida em 1838 a Assembleia Provincial, tão enérgica foi a 
oposição feita ao presidente José Cesário, que o governo-geral julgou 
conveniente demiti-lo. As suscetibilidades de algumas influências li-
berais, às quais foi oferecida então a presidência da Província, deveu 
o Partido Liberal o ver substituir ao desembargador José Cesário um 
homem, cuja nomeação parecia estar fora de todos os indícios pro-
váveis, e que por isso causara geral assombro. Em verdade, Bernardo 
Jacinto da Veiga, que até 19 de setembro fora do senador Vasconcelos 
apaixonado detrator, homem sem consideração alguma na Província, 
nem quanto aos seus haveres, nem quanto às suas relações, ou ta-
lentos, em quem não se reconheciam habilitações administrativas, 
nem para a mais insignificante repartição pública, que nem mesmo 
nos seus mais dourados sonhos pudera visar um tal emprego, e des-
tituído inteiramente de conceito na mesma Assembleia, de que era 
membro, tal foi o homem, que arrancado à agência secundária do 
correio de uma vila, foi elevado à cadeira presidencial da Província 
de Minas Gerais! Entretanto, a Assembleia Provincial nenhum emba-
raço opôs-lhe à administração, e fácil lhe foi ir gozando das honras e 
ordenado de presidente.

Chega a época da eleição para a nova Assembleia Provincial, 
e o presidente, de acordo com o inspetor da Tesouraria, esforça-se 
para excluir das urnas o Partido Liberal. Intrigam, caluniam, e pe-
dem; entretanto que o Partido Liberal, como que cansado, e desejoso 
mesmo de que a Província pudesse fazer o paralelo entre um e outro 
partido, deixou correr à revelia as eleições. As intrigas do presidente, 
os favores do inspetor para com os arrecadadores e devedores da 
Fazenda Pública, para com os empregados de algumas casas da subs-
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tituição da moeda de cobre, que se haviam enriquecido pelo mais 
escandaloso furto, o apoio inconsiderado, que, assim à administra-
ção geral, como à provincial, prestaram algumas influências liberais, 
conseguiram a confecção de uma Assembleia Provincial retrógrada.

Reuniu-se em 1840 essa Assembleia, e o objeto que lhe mere-
ceu especial atenção, foi a instauração, criação e divisão de freguesias, 
com que aumentou enormemente o orçamento da despesa, com as 
intenções cravadas e os olhos fitos tão somente no futuro triunfo elei-
toral. Decretaram-se leis pessoais e casuísticas, que tinham por funda-
mento, ou uma vingança pessoal, ou um pequeno interesse de partido.

Para mais assegurarem-se, os membros dessa Assembleia, da 
vitória eleitoral, reformaram, sem que direito para reformar tives-
sem, a lei da organização da Guarda Nacional, investindo o presi-
dente da Província da atribuição de livre nomeação e demissão dos 
oficiais da mesma guarda. Modificada a lei, o presidente, que essa 
modificação exigira, como instrumento eleitoral, dirigiu-se aos ofi-
ciais da Guarda Nacional, que lhe poderiam ser úteis nas próximas 
eleições, e aqueles que se recusaram a vender sua influência, foram 
substituídos pelos mais frenéticos sectários da facção e por indiví-
duos que nunca pelos votos da Guarda Nacional haviam ocupado 
qualquer posto, ainda mesmo subalterno. Entretanto, membros do 
Partido Liberal, que pelo sucesso de 19 de setembro de 1837 ha-
viam, pelas causas já referidas, coadjuvado o presidente Veiga contra 
seus amigos naturais, arrepiaram carreira à vista dos desatinos do 
governo e da marcha da administração, toda formulada pelo inte-
resse individual; principiaram eles a conhecer quão perniciosa era 
em os negócios do País a influência do partido retrógrado; vieram 
pois, demandar as suas antigas fileiras, e o presidente Veiga viu-se não 
só abandonado, mas até hostilizado por poderosas influências, que o 
apoiaram no princípio do seu governo, principalmente pelo modo por 
que se conduzira ele na negociação e emprego dum empréstimo, para 
que fora por lei provincial autorizado.

Assim, em 1840, o Partido Liberal estava unido na Província 
de Minas, e a maioridade veio firmar essa união. Os homens de boa-
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fé reconheceram as intenções dum e de outro partido; a diferença era 
chocante. Dum lado via-se a dedicação pelos interesses públicos, e a 
abnegação pessoal a mais completa. Até 1837 esteve o Partido Libe-
ral no poder, mas conservou a estatística judiciária, não aprontou lu-
gares para seus numerosos amigos: não teve em vistas, enfim, senão 
os interesses públicos e não os eleitorais, e foi a este procedimento 
que ele deveu o ver separados de si, fazendo-lhe ao depois tremenda 
guerra, alguns especuladores. Por cinco anos esteve o Partido Liberal 
em maioria na Assembleia Provincial, e o livro da lei mineira até esta 
época é o mais autêntico testemunho da pureza de suas intenções. 
O orçamento de despesa, confeccionado em 1839, comparado com 
o de 1840 e seguintes, atesta a probidade política do Partido Liberal 
e suas vistas de economia. O orçamento confeccionado em 1840, e 
nos anos seguintes, cujas cifras foram elevadas a 500 contos, basta 
para convencer ainda os mais incrédulos, de quão ruinosa tem sido a 
influência retrógrada nos negócios públicos da Província, e da hipo-
crisia com que se proclamam os respeitadores exclusivos da Consti-
tuição e das leis, aqueles que não reconhecem por Constituição e leis 
mais do que o seu interesse pessoal.

Os que são acusados de progressistas não tocaram na lei da 
Guarda Nacional, não impuseram sobre a importação, nem preten-
deram nunca disputar com o governo-geral sobre prerrogativas. En-
tretanto, que o partido centralizador, depois da reforma do Ato Adi-
cional, reforma solicitada e votada por ele e seus amigos, pretendeu 
acusar o ministro da Justiça por haver removido na Província um juiz 
de direito; reformou a Lei da Guarda Nacional, que os progressistas 
julgaram não ter direito de o fazer, impôs sobre a importação, bem 
que um artigo expresso do Ato Adicional o proíba. Assim, além da 
decadência progressiva do comércio na Província de Minas, já tão 
onerado, e muito mais depois do aumento do tributo de ancoragem, 
que recai em 3/4 partes ao menos sobre os mineiros, votaram-se im-
posições pesadas sobre as fazendas e mais gêneros importados para 
a Província, e a enormíssima imposição de 5$000 sobre cada besta, 
entrada na Província.
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Enquanto a agricultura e comércio são assim acabrunhados de 
imposições, os empregados públicos não são pagos de seus ordena-
dos, abolem-se colégios e aulas de instrução, e o dinheiro arranca-
do à bolsa dos particulares serve para engrossar a fortuna de um, 
ou outro indivíduo; ou fica pelas mãos dos arrendadores, com cuja 
influência se conta na ocasião das eleições. Durante a gerência do 
Partido Liberal, o futuro da Província não foi comprometido, e o pre-
sidente Costa Pinto, bem que autorizado estivesse para contrair um 
empréstimo, cujo produto fosse aplicado à construção de estradas, 
recusou fazê-lo, por não ter achado condições vantajosas para a Fa-
zenda Pública, julgando por melhor continuar os serviços da estrada 
do Paraibuna com a consignação marcada para amortização do mes-
mo empréstimo, conseguindo com este sistema a fatura de metade 
da estrada, que hoje existe.

Entra, porém, no exercício de presidente Bernardo Jacinto da 
Veiga, e quando a Assembleia Geral tratava por uma lei de dar mais 
garantias aos emprestadores, fez ele um contrato clandestino, aceita 
aquelas mesmas condições que por gravosas à Província, as tinham 
recusado os presidentes Costa Pinto e José Cesário. O mal provenien-
te dessa operação seria menor, se o dinheiro, havido pelo emprés-
timo, fosse com lealdade e exata fiscalização empregado no objeto 
para que fora contraído. O presidente Veiga, porém, não só gravou 
com uma dívida enorme a Província, mas comprometeu-lhe o futuro 
sem a menor utilidade pública. A quantia, proveniente do emprésti-
mo, foi repartida a pretexto de adiantamento pelos particulares, al-
guns dos quais não ofereciam garantias à Fazenda Pública, e o pouco 
que se aplicou para o adiantamento da estrada, foi por tal maneira 
dilapidado, que somente os correligionários do presidente lucraram, 
e os serviços ficaram no mesmo atraso.

Para se fazer uma ideia da maneira por que o partido retró-
grado, constituído na administração da Província, a comprometera, 
transcreverei o que a este respeito diz uma autoridade não suspeita. 
No relatório com que o general Andrea abrira a sessão da Assem-
bleia Provincial, no ano de 1843, se lê o seguinte: “Falarei da dívida, 
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por três empréstimos realizados, de 484:400$000 com a venda de 
770 contos nominais em apólices. Para se fazer uma ideia do abismo, 
em que têm lançado a Província estes empréstimos, e iriam lançar 
outros, que como coisa averiguada por útil e vantajosa se tem auto-
rizado, bastará contar a história simples destes três primeiros em-
préstimos. Para se receberem 484:400$000, ficou a Fazenda da Pro-
víncia obrigada a uma dívida de 770 contos, e ao pagamento anual de 
53.900$000, que em nove anos montariam a 485:100$000, quantia 
já maior que a obtida pelo empréstimo, e que em 1847 estaria reali-
zada sem mais sacrifício algum que o recebê-la.

Continuando na investigação sobre os efeitos da dívida, é im-
portante saber-se que até hoje se tem pago 43 contos de réis nomi-
nais, e que para pagar tão pequena quantia e os juros da dívida total, 
já se tem gasto 216:826$800, de modo, que a bem contar, só nos res-
ta do empréstimo 217:573$200, e estamos ainda obrigados a uma 
dívida de 727 contos de réis, pagável com seus juros em 33 anos, a 
7 por cento, ou 33 vezes 50, oitocentos e noventa ou 1.679 contos, 
370 mil réis, e com mais 4 por cento sobre essa quantia, segundo 
os ajustes com o Banco Comercial, 1.746:544$800, que somados 
com 216:826$800 perfazem a enorme quantia de 1.963:327$600, 
que tanto ou mais devem custar à Fazenda Provincial os tristes 
484:400$000 que recebeu pelo empréstimo”. Tais são os benefícios 
que a Província de Minas recolhera da administração de Bernardo 
Jacinto da Veiga, que fora proclamado o melhor dos presidentes, por 
esses com quem repartira a fortuna pública. A influência, porém, do 
partido retrógrado em o governo da Província, e especialmente na 
Assembleia Provincial, foi espantosamente nociva à prosperidade 
dela, e também ao País.

A administração das rendas públicas, assim gerais, como pro-
vinciais, está confiada a indivíduos, contra cuja improbidade tem o 
general Andrea tido necessidade de empregar toda a sua energia. 
Demitido, porém, um coletor, a nomeação de outro em nada melhora 
a condição da Fazenda Pública. Assim, a dilapidação das rendas, o 
furto enorme e escandaloso cometido por muitos dos encarregados 
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na substituição da moeda de cobre, o oneroso aumento de pesadas 
contribuições, despendidas sem nenhuma utilidade pública, a su-
pressão de estabelecimentos úteis à educação da mocidade, malver-
sações em todo o gênero do público serviço, tais são os benefícios 
feitos à Província por essa facção ávida e interesseira, cuja influência 
tem sido sempre malévola à causa pública e aos interesses morais e 
materiais da Província.

Estado da Província de Minas depois da maioridade

Depois de 1837 foi a Província de Minas a que mais sofrera 
com a influência do partido retrógrado nos negócios do País. A sua 
importância política, a sua proximidade da corte, as suas comunica-
ções comerciais com o Rio de Janeiro, onde se acastelara o partido 
retrógrado e centralizador, a influência dos desembargadores Ho-
nório e Vasconcelos em os negócios públicos, têm sido incitamentos 
poderosos para que naquela província se pretenda suplantar o par-
tido do progresso com a ordem, e da monarquia com a Constituição. 
Também foram nela mais brilhantes as demonstrações de público 
regozijo pelo sucesso, que se realizara em 23 de julho de 1840.

O estado da Província reclamava urgentemente a mudança de 
presidente, que só pudera ser conservado na administração de uma 
tão importante província pelo mais cego quanto exagerado espírito 
de partido. Um homem que ignora os rudimentos da mesma língua 
que fala, sem ideias algumas de legislação e administração, só por es-
cárnio pudera ser posto sobre a cadeira presidencial de Minas, e nela 
conservado pela mais irracional teima. O Ministério de 23 de Julho 
o demitiu, mas não lhe deu como sucessor algum de seus numero-
sos amigos políticos, que na Província tinha, do número dos quais 
eram magistrados inteligentes e probos, bacharéis de reconhecida 
aptidão, e outros indivíduos, que já haviam ocupado a presidência, 
ou eleitos haviam sido para a vice-presidência.

O marechal Sebastião Barreto Pereira Pinto, que nenhuma 
relação tinha na Província de Minas, foi para ela o presidente esco-
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lhido pelo Gabinete de 23 de Julho. Tratava-se então da reeleição 
do ministro da Justiça, e a facção, que perdera o poder pelo fato da 
maioridade, empenhou decididos esforços para dar-lhe substituto. 
O presidente deixou correr essa eleição à revelia, e o Partido Liberal 
consigo, e por si somente, alcançou um glorioso triunfo. Esta perda 
foi para o partido retrógrado um sinal de advertência, de estar o seu 
poderio acabado na Província; desde então, certo de ficar derrotado 
nas eleições gerais, procurava ele meios de as inutilizar, tornando-as 
impossíveis em alguns lugares e pretendendo mesmo ensanguentá-
-las noutros.

O presidente, inteiramente estranho às coisas e aos homens 
da Província, destituído também de habilitações para governar, en-
tregou-se à discrição do seu secretário, o deputado Herculano Fer-
reira Pena, membro do partido oposto, um dos poucos que na Câma-
ra Temporária se declararam explicitamente contra a maioridade, e 
que todavia não fora privado do seu lugar. Quanto pôde obter o Par-
tido Liberal, pois, foi que o governo o deixasse pleitear livremente as 
eleições.

O partido retrógrado não foi encadeado em seus esforços, e 
naqueles lugares, em que tinha verdadeiramente a maioria de seu 
lado, triunfou. Naqueles, porém, em que tinha algumas das autorida-
des, componentes da Mesa, suscitou perturbações; freguesias hou-
ve, em que, sob falsos pretextos, deixou o juiz de paz de proceder às 
eleições, como acontecera na Cidade de Campanha; outras, em que 
a Mesa, organizada pelo partido retrógrado, vendo declarar-se uma 
maioria contrária à sua opinião, as suspendia, como aconteceu na Ci-
dade de Diamantina. O Partido Liberal, porém, obteve um assinalado 
triunfo; mas o contrário, então em oposição, conseguiu colocar seus 
candidatos na escala de primeiros suplentes, e a eleição dum.

Este fato basta para demonstrar a regularidade e liberdade, 
com que se fizeram as eleições em 1840. Reuniu-se em 1841 a As-
sembleia Provincial, dominada pelas influências retrógradas, e o 
despeito, o amor do interesse próprio apareceu acima de tudo quan-
to se pode pensar. Suplentes imediatos na ordem da votação foram 
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repelidos pelos deputados proprietários, que lhes negaram assento, 
quando verificadas estavam as faltas de deputados, aos quais tinham 
direito de suceder. Sem que algum interesse público o reclamasse, 
mudou-se para maio a época da reunião da Assembleia; e isto com 
o único fim, de sucederem nos lugares a alguns representantes pro-
vinciais, que eram membros do corpo legislativo geral. O sistema das 
divisões e subdivisões de freguesias e termos, adição e subtração de 
uns para outros, com o que enormemente gravaram os cofres provin-
ciais, aumento de côngruas ao cabido da catedral, proposta para a re-
vogação de leis pela mesma Assembleia, decretadas no ano anterior, 
como meios indispensáveis de governo, tais foram os objetos de que 
se ocupara a Assembleia Provincial; e a Província teria sido lançada 
nas voragens da mais completa anarquia, se a demissão do Gabinete 
de Julho não fosse mudar no Ouro Preto a tendência dos espíritos. 
Desde logo pareceu útil e indispensável tudo quanto na véspera se 
pretendia abolir.

Tal é a boa-fé com que esse partido costuma a conduzir-se na 
gerência da pública administração. Procedimento este que contras-
ta, de uma maneira evidente, com o que tivera a oposição de 1838 a 
1839 em maioria na Assembleia Provincial, dando, a seus adversá-
rios, mais extensos meios de governos do que os que dera a seus ami-
gos, criando em 1839 comarcas, e dando ao presidente a faculdade de 
criar Recebedorias para a arrecadação dos impostos de exportação.

Com efeito, não se iludira a Assembleia Provincial, arrepiando 
a carreira que levava, pois que, no mesmo dia de sua nomeação, o 
Ministério de 23 de Março demitiu o presidente de Minas, e removeu 
alguns juízes de direito, continuando nesta operação até que foram 
afastados da Província todos os antigos magistrados. Não presidiu à 
nomeação do sucessor dado ao marechal Barreto o mesmo espírito 
que predominara em julho de 1840.

O membro o mais irascível da facção, cheio de ódio contra os 
autores da maioridade, que ocasionaram sua demissão da presidên-
cia da Província de São Paulo, respirando vingança contra o Partido 
Liberal, que lhe excluíra o nome das urnas eleitorais, sectário apaixo-
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nado do partido que lhe vestira uma beca, cujo ordenado queria des-
frutar em paz, sem que fosse nunca tomar assento na relação de que 
era membro, tal o homem pelo Gabinete de 23 de Março colocado na 
presidência de Minas, e que para maior desgraça do Partido Liberal, 
excitado por uma irritação cerebral, desenvolvera desde o princípio 
de seu governo, uma violenta perseguição.

Os oficiais da Guarda Nacional foram demitidos em massa, 
nem foram poupados alguns que o presidente Veiga conservara. Não 
haver votado nas passadas eleições nos candidatos da facção, não 
ter trabalhado por eles, haver aplaudido a proclamação da maiorida-
de do monarca, eram recomendações forçosas para uma demissão. 
Não lhe satisfazia constituir a Província no mesmo estado em que 
a deixara o presidente Veiga; alargou, portanto, o círculo das perse-
guições, e, depois de o ter fechado, entregou o desembargador Ma-
nuel Machado Nunes a presidência ao Dr. José Lopes da Silva Viana. 
Cumpria este com toda a exatidão as ordens, que da corte recebia, 
e, todavia, não foi julgado próprio para desenvolver o grande plano 
que se havia consertado, com a intenção de se acabar completamen-
te com o Partido Liberal na Província de Minas. O Dr. Carlos Carneiro 
de Campos, iniciado em todos os meios de que devera lançar mão 
para se conseguir esse fim, foi mandado a substituir o Dr. Viana na 
presidência de Minas; e para que não aparecesse qualquer lacuna no 
prosseguimento da grande obra, foi também nomeado 1º-vice-presi-
dente o secretário Herculano Ferreira Pena.

Era a execução da nova reforma judiciária o mais importante 
negócio, que o governo tinha entre mãos. A primeira nomeação, que 
fizera o presidente, foi a de chefe de polícia interino, e essa nomea-
ção manifestou a intenção, em que estava o governo, de executar a 
lei, não conforme os interesses públicos reclamavam, mas em puro 
proveito da facção. Em verdade, a nomeação do Dr. Francisco Diogo 
Pereira de Vasconcelos para um tão importante lugar, com preterição 
de magistrados provectos, e mesmo de alguns pertencentes ao par-
tido, não deixava dúvida sobre as intenções da facção; e desde logo, 
consideraram-se fora da lei todos os que lhe não eram aderentes.
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As nomeações dos substitutos dos juízes municipais e mais 
empregados, criados pela nova lei, eram todas marcadas com o 
cunho da parcialidade e de um exagerado espírito de facção. Cida-
dãos, que, desde o estabelecimento da magistratura de paz a haviam 
exercido com honra, moderação e geral aceitação, viram diante de 
si, nos empregos de delegados e subdelegados, indivíduos faltos de 
toda a consideração nos lugares, em que tinham de exercer jurisdi-
ção. Bacharéis formados de reconhecida ilustração e probidade eram 
deixados de parte, e nomeavam-se, nos mesmos lugares em que vi-
viam eles, promotores e substitutos dos juízes municipais a estúpi-
dos desacreditados, infringindo-se por um irracionável espírito de 
facção a letra e o espírito da lei.

Parecia que o governo tomara o encargo de operar na Provín-
cia de Minas a mais custosa, bem como a mais louca das revoluções; 
a de elevar a indigência, a improbidade e a estupidez acima da for-
tuna, da moralidade e da ilustração. Por mais legítima que fosse a 
influência, que tivesse qualquer indivíduo no lugar de sua residência, 
por mais extensas que fossem suas relações, por mais bem firmado 
que tivesse o seu crédito, era ele tido como incapaz para o exercí-
cio de qualquer emprego de polícia ou da nova magistratura, se em 
tudo não combinava com a facção. Entretanto que delegados e juízes 
municipais suplentes foram nomeados, que não sabem ler, e não só 
isto, alguns, sobre cujas cabeças recaem as mais graves e desairosas 
imputações; promotores, que escandalosamente têm comerciado 
em suas atribuições.

As nomeações das novas autoridades judiciárias em Minas, 
salvas mui poucas exceções, mostraram aos cidadãos quanto é fu-
nesto ao País um governo de facção. Ninguém, pois, se acreditou se-
guro, ao ver o tremendo arbitrário que estabelecia a lei, depositada 
em tão impuras mãos. A irritação dos espíritos tornou-se extrema, e 
só a consideração de que a nova legislatura remediaria tantos males, 
reformando a lei e modificando a política do governo, pôde ainda 
contê-los nos limites da moderação.
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Causas especiais, que na Província de Minas produziram o 
Movimento Político de 10 de Junho de 1842

Apenas chegou à Província a notícia de que a Câmara dos 
Deputados fora violentamente dispersa, e foi conhecida a maneira 
como se operara esse ato, de tão grande alcance, que um grito de 
geral indignação retumbou de uma a outra extremidade dela. Para 
completar o desespero público, a chegada da infausta nova na capital 
da Província é seguida do adiamento da Assembleia Provincial, que, 
tranquila, regular e moderadamente começara e prosseguia em seus 
trabalhos. Desde então julgaram todos os amigos das instituições 
que corriam elas iminente perigo. Para crê-lo, eram mais que sufi-
cientes os atos do governo-geral e do provincial, aquele, dispersando 
inconstitucionalmente a Câmara dos Deputados, e este, arremedan-
do-lhe os excessos, adiando sem motivo a Assembleia Provincial. 
Quem, ao ler a exposição dos motivos sobre que baseara o gabinete 
a necessidade da dissolução prévia, deixou de conhecer que se es-
carnecia duma maneira intolerável do senso público, tomando a si o 
gabinete aquilo, que a Constituição lhe não permite; e o que é mais, 
estando essa exposição assinada pelo ministro da Fazenda, Calmon, 
que conquistara no Senado uma cadeira pela maneira a mais cavilosa 
e indecente, de que por ventura haja exemplos na história do sistema 
representativo; e também o ministro dos Negócios Estrangeiros, o 
desembargador Aureliano, que fora membro desse gabinete, a que se 
atribui tão escandalosa profanação das urnas eleitorais, quando esse 
ministro se conservara, fazendo parte do mesmo gabinete, que por 
muito diversa causa fora dissolvido? e quem pudera iludir-se sobre 
as verdadeiras intenções do governo, vendo o acintoso adiamento da 
Assembleia Provincial? O dogma o mais sagrado dum governo livre é 
o que exige o consentimento do povo por meio de seus representan-
tes para a cobrança das imposições. Tão importante é ele, que acre-
ditam abalizados autores de Direito Público, que nação alguma, que 
inviolável o guarde, pode ser jamais escravizada. Quando os reis da 
Inglaterra concentravam em si todo o poder, até o de perseguirem os 
membros do Parlamento pelas opiniões que no mesmo sustentavam 
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só não tinham o de cobrar subsídios sem o consentimento do mes-
mo Parlamento. Era sempre uma ocasião, de que se aproveitavam os 
comuns, para obterem alguma concessão em favor do povo, a convo-
cação dos Parlamentos para decretarem subsídios.

A orgulhosa Isabel, essa rainha tão altiva, tão zelosa das prer-
rogativas de sua Coroa, que mandava à torre os membros do Par-
lamento que falavam com mais franqueza a respeito das mesmas 
prerrogativas, que proibia aos Striklands o tomarem seu assento na 
Câmara, enquanto a rainha lhe não permitisse, que obrigava a com-
parecer perante os tribunais os Wentworts, para responderem pelas 
palavras proferidas no Parlamento, e o déspota Henrique VIII, que 
ameaçava em face a Eduardo de Montague de lhe mandar cortar a ca-
beça, se no outro dia não fizesse passar na Câmara dos Comuns o bill 
dos subsídios, Henrique e Isabel queriam o consentimento do Parla-
mento, e o solicitavam instantemente, para poderem haver dinheiro 
do povo; e tempo houve, em que se estabeleceu como que uma es-
pécie de comércio entre o Parlamento e a Coroa, aquele concedendo 
subsídios, e esta alargando em compensação a esfera das liberdades 
nacionais, e isto, ainda quando os mesmos Parlamentos haviam tole-
rado as benevolências, os dons gratuitos e os empréstimos forçados. 
Nem a outra causa, que não fora a relutância em convocar o Parla-
mento para decretar subsídios, cobrando-os sem o consentimento 
das câmaras, deveu o infeliz Carlos ter a cabeça cortada na torre, e 
a Inglaterra os desastres, por que passara até tornar a reivindicar o 
sistema constitucional, de que hoje dá lições ao mundo civilizado.

Entretanto, os presidentes Carlos Carneiro de Campos e Ber-
nardo Jacinto da Veiga acreditaram que a Província de Minas, que 
forma uma tão considerável parte de um Império constitucional, es-
tava atrás dos séculos XIV e XV; e mais atrasada no conhecimento 
dos direitos do povo e dos deveres do governo, do que a Inglaterra 
do tempo de Henrique VIII e Isabel, pois que só fundados em tão 
errônea persuasão poderiam adiar a Assembleia Provincial, um para 
julho, o outro para novembro, quando a lei dos impostos subsistia 
somente até o último dia de junho.



114 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

Não sendo acreditável que o governo estivesse determinado a 
suspender a cobrança das imposições, pois que seria isso perturbar 
e anarquizar a administração, era evidente que as pretendia cobrar 
sem lei; e é esta a violação mais bradamente da Constituição, o aten-
tado mais atroz que pode. cometer um governo contra as liberdades 
públicas e os direitos do povo, capaz por si somente de armar con-
tra o governo que o ousa, um povo qualquer, se não consta ele de 
desprezíveis eunucos, ou de baixos sectários do despotismo. É esta a 
justificação mais completa para os heroicos mineiros, que em 1842 
empunharam as armas em defesa de um tão precioso direito. Os de-
putados mineiros regressaram para a sua Província imediatamente 
depois da dispersão da Câmara, e nela acharam os ânimos sumamen-
te irritados pelas tão manifestas e acintosas invasões do governo, e 
a reforma da lei eleitoral veio acabar de os exarcebar; todavia, é de 
crer, que sem as especiais provocações da parte do governo provin-
cial, o rompimento demorar-se-ia mais a aparecer, e então as notícias 
da Província de São Paulo, obstaram talvez a que ele tivesse lugar.

Quando, porém, chegou à Província a notícia de que Bernardo 
Jacinto da Veiga estava nomeado presidente de Minas, a indignação 
pública tocou quase à exageração. Sabia-se ser ele o mais enfezado 
partidista da oligarquia; que tinha ódios particulares a vingar, e as-
sim era o mais próprio a fazer saltar a mina, que um governo bem 
intencionado tratava de entupir. O primeiro ato do presidente Veiga 
foi ampliar até novembro o adiamento da Assembleia Provincial, tor-
nando assim manifesta a intenção, em que estava o governo, de pro-
ceder sem lei à arrecadação dos impostos: suas comunicações com 
os empregados e com seus amigos indicavam toda a necessidade de 
se acabar com a oposição.

Chega à Província a notícia do rompimento em Sorocaba, e as 
medidas preventivas do governo levam todas o cunho da inconsti-
tucionalidade, do arbitrário e da provocação. O presidente manda 
continuar eficazmente os processos contra os vereadores suspensos, 
e isto com o fim patente de os arredar das eleições; instauram-se 
processos contra povoações em massa, como acontecera no Mu-
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nicípio de Presídio, por haverem os cidadãos usado do direito de 
petição; pessoas, que se não achavam indiciadas em crime algum, 
são conduzidas às cadeias, como se suspensas já estivessem as ga-
rantias. Viola-se publicamente segredo das cartas; estabelecem-se 
destacamentos nas entradas de povoações notáveis, para revista-
rem os que entravam e saíam e as cartas, que se encontravam, eram 
abertas, lidas pela polícia, e serviam de corpo de delito, para serem 
processados os que as escreviam, os que as conduziam, e aqueles 
aos quais eram dirigidas. Além destas bradantes violações da Cons-
tituição, destes atentados cometidos pela polícia, contra as mais 
preciosas garantias do cidadão, corria, com caracteres de probabili-
dade, que um conselho, presidido pelo presidente da Província, de-
cretava a morte aos membros da oposição, de que interessasse ao 
governo descartar-se. No Município de Sabará e em outros corriam 
os mesmos boatos e eram os governistas os que mais acreditáveis 
os faziam pelas ameaças, que constantemente dirigiam à oposição; 
e o sucesso do major Facundo, a obstinação do ministério, conser-
vando na presidência do Ceará o brigadeiro Coelho, a nomeação 
para delegados e subdelegados de homens que, salvo algumas ex-
ceções, mais necessitavam de ser reprimidos e vigiados, fazia re-
cear que o ministério pretendia na verdade recorrer ao punhal e ao 
bacamarte, para subjugar seus contrários.

Ainda na Província se não havia manifestado sintomas alguns 
de alteração na ordem pública, e os oposicionistas eram a título de 
aderentes ao Movimento de Sorocaba, presos e perseguidos. Desta 
sorte, o governo parecia dizer à oposição que era preciso resolver-se 
a um ato desesperado, ou a ser fisicamente aniquilada. Na Província 
de Minas, perdidos estavam para a oposição todos os recursos cons-
titucionais, não já para combater o governo, mas para manter-se em 
seus mais preciosos direitos.

O presidente Veiga recomendava às autoridades subalternas, 
que era preciso perseguir a oposição com energia violenta, e seguin-
do em sua administração o sistema de fazer quanto lhe indicavam 
os que ele dizia amigos do governo, resumia em uma única palavra 
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toda a lei e toda a justiça: “É amigo ou não do governo?” O partido da 
oposição tornou-se na Província de Minas o dos verdadeiros párias 
e bem que contendo em seu seio capitalistas e proprietários abas-
tados, maior ilustração, homens de reconhecida moralidade, distin-
tos por seus serviços anteriores, prestados à ordem pública, que nos 
dias em que correra iminente perigo à monarquia, a sustentaram 
com fervorosa dedicação, era enxovalhado, desatendido e ameaçado 
por insignificâncias elevadas a oficiais superiores da Guarda Nacio-
nal, a substituição de juízes municipais, a delegados e subdelegados. 
A indignação transbordou, já não era possível contê-la, uma revolu-
ção tornou-se para os espíritos os mais refletidos e prudentes o úni-
co meio, bem que desesperado, de que podiam os oprimidos lançar 
mão, não já para reivindicarem direitos políticos, mas para protege-
rem suas vidas com tanta probabilidade ameaçadas.

Não encontravam os homens da oposição apoio nos tribunais, 
nem direito perante as Justiças do País; as autoridades da polícia os 
perseguiam iniquamente, o governo os desprezava e escarnecia. A 
imprensa na Província era perseguida, a tribuna estava trancada, e o 
direito de petição, punido.

Neste lamentável desespero gritavam todos: “Vamos à revolu-
ção”, mas uma revolução, que não atente contra a autoridade do mo-
narca; uma revolução que o liberte da coação moral, em que se acha o 
imperador, cujas intenções não podem sacrificar uma tão importante 
porção de seus súditos ao interesse de uma facção ávida, e desassisa-
da. A convicção de que o monarca vivia em estado de coação moral, era 
profunda nos ânimos de todos, porque ninguém ignorava que o minis-
tério, ocultando-lhe a verdade, sugeria-lhe falsas ideias sobre o estado 
real do País e os verdadeiros interesses públicos, com que estão essen-
cialmente ligados os da monarquia; aconselhava-lhe com criminosa 
má-fé atos, de que podiam resultar males à realeza, que a facção com-
prometia. Nunca os influentes no Movimento de 10 de Junho puderam 
mostrar mais veneração ao monarca, do que reconhecendo-o coato, à 
vista dos atos praticados pelo governo, afastando, assim, da realeza, 
que desejam ver firmada no Império, toda a responsabilidade moral 
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que pudesse provir de atos manifestamente atentatórios à Constitui-
ção e eminentemente contrários à sublime missão da realeza.

Supor que o monarca, livre de sugestões e desembaraçado de 
ilusões, de que o cercava seu gabinete, assinara o anticonstitucional 
decreto da dispersão da Câmara, os que exaustavam das honras de 
seus camaristas, dois velhos veneráveis, em cujo favor falavam ser-
viços feitos à Independência de seu país, uma probidade nunca des-
mentida, lealdade nunca suspeita, ilustração que honra o País, os ir-
mãos do seu primeiro tutor, em cujos braços o depositara seu pai, os 
seus primeiros ministros; acreditar que, livre de sugestões, aprovara 
atos de evidente e manifesta perseguição, praticados todos no inte-
resse de uma facção, fora isto uma profanação, fora tomar origem 
de males a fonte de todo o bem. Nem se diga que ao monarca se in-
juriava, supondo-se nesse estado de coação moral; os monarcas são 
homens, sujeitos ao erro e a serem impressionados pelas sugestões 
daqueles, que, cercando-os, abusam da sua confiança e convertem 
o seu poder em instrumento de perseguição e de própria utilidade.

A oposição, pois, tinha convicção de que o monarca estava ilu-
dido, e descaía sobre o ministério com a culpa de todos os males. 
Ainda nisto se distingue o Partido Nacional dessa facção, que se em-
brulha sempre no manto imperial, arroja constantemente o impera-
dor à arena das discussões; mistura em suas ridículas intrigas, em 
suas torpes cabalas o nome respeitável do chefe da Nação, gaba-se 
de só ela ter o amor do monarca, de ser somente para ela a proteção 
do trono, e mina destarte os mais sólidos alicerces da monarquia, 
que são sem dúvida o amor, o respeito e a veneração dos povos. A 
facção, para diminuir a importância do Movimento de 10 de Junho, 
lhe assinalou causas, que o não produziram. Na ilusão foi ela buscar 
o apoio, que o movimento tivera na Província, e esbravejando contra 
seus contrários, os acusava de haverem com pérfidas sugestões ilu-
dido e arrastado as massas.

A leitura desta história, porém, convencerá a todo espírito 
desprevenido que aos atos revoltantes de perseguição e de injustiça, 
que não aos ditos de alguns homens, deveu o Movimento de 10 de 
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Junho o apoio que achara na população, a qual olhava em roda de si 
e não via senão instrumentos de opressão, os juízes de direito, que 
não pertenciam à oligarquia, bem que nascidos na Província, nela re-
lacionados, amados e respeitados em suas comarcas, estavam subs-
tituídos por moços inexperientes, comissionados para oprimirem 
sem misericórdia e sem justiça a todos os de quem se queria vingar a 
oligarquia; e a tanto chegou a intolerância desta, que o Dr. Francisco 
de Paula Monteiro de Barros, ainda que sustentado pela poderosa 
influência de seus muitos parentes, que não eram inimigos da oli-
garquia, como ele mesmo o não era, foi removido da Comarca do Pa-
raibuna, por se haver recusado a servir de carrasco aos vereadores 
da Câmara Municipal de Barbacena, e porque (escrevia o presidente 
Veiga a um seu amigo) tinha um ânimo muito propenso à conciliação. 
Assim, a oposição em Minas estava reduzida à triste alternativa de 
optar entre as masmorras, o bacamarte, o punhal e os riscos e peri-
gos de uma revolução; fez a escolha que a necessidade lhe indicou. 

10 de junho de 1842 – Proclamação do tenente-coronel José 
Feliciano Pinto Coelho da Cunha para presidente interino da 
Província

Apesar dos desmandos e desvarios do Ministério de 23 de 
Março, não estava a oposição na Província de Minas resolvida a re-
correr às armas, para por meio delas exigir a suspensão da execução 
da Lei da Reforma Judiciária, nem tampouco a demissão do gabinete, 
bem que desprezador se ostentasse ele da Constituição e das leis; 
todas as esperanças se voltavam para a nova legislatura, cuja reunião 
se aproximava. A notícia, porém, da dispersão violenta da Câmara 
dos Deputados, o adiamento da Assembleia Provincial, escandes-
ceram os ânimos, e o aparecimento da nova e anticonstitucional lei 
eleitoral acabou de os irritar, pois que tirava ela à oposição toda a 
esperança de poder combater com vantagem o governo, principal-
mente na Província de Minas, onde a nomeação do chefe de polícia, 
delegados e subdelegados havia sido feita no interesse da oligarquia.

Uma das mais iníquas disposições dessa reforma é a que de-
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termina que a lista dos eleitores e dos elegíveis seja organizada pelo 
pároco, juiz de paz e subdelegado. Ora o subdelegado é sempre um 
agente do governo, e um agente amovível, o pároco mais provavel-
mente supõe-se pertencer também ao partido do mesmo governo, 
e o juiz de paz pode apoiá-lo, ou à oposição. Em todo o caso tem o 
governo em todas as freguesias um voto infalível e dois prováveis 
na organização da lista dos votantes e votados, de onde depende 
o resultado das eleições, entretanto que a oposição, tendo sempre 
um voto contra, tem ainda a probabilidade de ter contra também os 
outros dois. O recurso que se deixa ao presidente, a fim de que sejam 
reparadas as injustiças, que em tal formação se comentam, é inteira-
mente ineficaz, e no maior número dos casos, irrisório.

No estado, em que em 1842 se achavam os partidos na Pro-
víncia de Minas, freguesias havia, nas quais a exclusão de quatro ou 
cinco votantes, e em algumas a de um somente pudera decidir da 
eleição. Sendo evidente que essas exclusões dar-se-iam somente no 
partido da oposição, o recurso, que deixam em tal caso as instruções, 
é inteiramente ilusório em uma província em que, dando-se mesmo 
o caso de haver um presidente justiceiro, está a população derrama-
da por uma vasta superfície de território.

Acresce que o direito de eleger não é ainda bem apreciado pela 
população, e então no caso de injusta exclusão nenhuma, ou muito 
poucas reclamações seriam apresentadas ao presidente da Provín-
cia. Conceda-se que os cidadãos estejam, tanto quanto devem estar, 
compenetrados da importância do direito de eleição, e que sejam 
excluídos votantes em alguma das freguesias remotas da Província; 
primeiramente os que habitam a vinte e mais léguas de distância das 
povoações, ignorando sempre o que nelas se passa, poderão ser facil-
mente excluídos, sem que o saibam, senão quando já lhes não é pos-
sível o reclamar; em segundo lugar, devendo recair essas exclusões 
nas pessoas menos abastadas, preferirão estas a exclusão ao dispu-
tarem um direito, que, aliás, lhes parece tão pouco útil, com enormes 
despesas e sacrifícios, que seriam precisos para virem a distância de 
100 e 200 léguas à capital da Província.
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O decreto, pois, que reformou a lei eleitoral, ainda quando fosse 
um ato legítimo do poder, acaba com o sistema constitucional, entre-
gando ao governo e seus agentes as eleições. A estas considerações 
acrescia o falar-se na demissão do Dr. Carlos Carneiro de Campos, o 
qual, bem que tivesse plenamente satisfeito a todas as exigências da 
oligarquia, ou porque recuasse em presença das consequências, que 
era natural prever, se seguiriam de tão nefanda política, ou porque, 
como então se disse, se achasse enganado sobre a natureza, a qua-
lidade, e a força da oposição em Minas, que seus amigos do Rio de 
Janeiro diziam compor-se da gente mais desacreditada na Província, 
reduzida em número, sem apoio na população, ou finalmente porque 
se não quisesse prestar aos ignóbeis manejos, de que se pretendia 
lançar mão nas próximas eleições, ia ser substituído por Bernardo 
Jacinto da Veiga, de quem a oposição não devia esperar justiça algu-
ma, pois que bem conhecido era ele já na Província pelo cinismo com 
que tudo sacrificava ao interesse do partido.

Era, pois, evidente que o governo com tais disposições preten-
dia suplantar o partido mais forte do País e firmar o domínio da oli-
garquia. Alguns deputados, que primeiro chegaram à Província, teme-
rosos ainda a respeito da maneira por que a opinião pública receberia 
um tal fato, admiravam-se de ver a disposição dos ânimos. A pergunta 
que de todas as partes se dirigia aos que acreditavam influentes, era: 
quando é o rompimento? Tal era a profunda convicção da população.

Em Minas, porém, nada se havia anteriormente disposto, e a 
esperança de que o rompimento se pudesse efetuar na capital, o que 
daria tempo a entenderem-se os insurgentes com os amigos dos di-
versos pontos da Província fez que muito poucas aberturas houves-
se5 no sentido da revolução. Ansiosos esperavam todos pelas notí-
cias da Província de São Paulo, e persuadidos, como estavam, de que 
a revolução ali dominaria sem obstáculos a Província inteira, acredi-
tavam os mineiros que muito fariam eles se pudessem realizar uma 
manifestação em apoio da Revolução de São Paulo.

Passando por Barbacena o tenente-coronel José Feliciano, 
quando da corte se recolheu para a Província, conviu-se em que, se 
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a Revolução de São Paulo aparecesse, e não fosse possível operar-se 
o rompimento no Ouro Preto, nos concentraríamos para Barbacena, 
onde se faria o movimento. Chegou, com efeito, a notícia do rompi-
mento em Sorocaba, e bem que essa notícia fosse sumamente desa-
gradável e desalentadora, por não ser feito na capital o movimento, 
e constar que o governo fizera imediatamente marchar forças con-
tra os paulistas todavia, alguns dos que se haviam comprometido no 
convênio, desenganados de que tivesse lugar no Ouro Preto o rom-
pimento, e isto, ou porque, querem uns, obrasse ali a oposição com 
excessiva prudência, ou porque, querem outros, preponderasse em 
alguns o temor, procuraram imediatamente a Cidade de Barbacena, 
onde se acharam reunidos no dia 4 de junho o tenente-coronel José 
Feliciano Pinto Coelho da Cunha e os ex-deputados Dias de Carvalho 
e Marinho.

Mui sérios eram os embaraços que se opunham a um rompi-
mento em Barbacena. Mas homens considerados, de diversos pontos 
da Província haviam escrito e instado com alguns influentes, mos-
trando-lhes a necessidade de romperem quanto antes. Não havia, 
porém, armamento, nenhuma munição, nenhum oficial que pudesse 
dirigir qualquer força, não havia dinheiro, enfim faltava tudo; entre-
tanto, parecia urgente que se acudisse aos paulistas, que sem o apoio 
de Minas, poderiam sucumbir, e, então, desgraçados uns e outros.

A convicção geral era que convinha por meio de uma mani-
festação armada derrubar a influência da oligarquia, que entupia as 
avenidas do Paço Imperial, e tinha tido a arte de, iludindo a religião 
do monarca, apresentar-lhe como seus inimigos os que o eram so-
mente da facção dominante. Julgava-se mesmo que uma manifesta-
ção do espírito público, que aterrasse o ministério, o obrigaria a pe-
dir sua demissão, aconselhando à Coroa a formação de um gabinete 
conciliador, que chamasse a um centro os partidos, remediasse as 
injustiças e tranquilizasse os ânimos. Era de recear que o governo 
não recuasse ante o próprio comprometimento da monarquia, para 
manter-se no poder, e levasse ao extremo aqueles, que tivessem uma 
vez comprometido e que abandonasse mesmo a Província do Rio 
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Grande, como já só dizia, para empregar todo o exército contra os 
mineiros e paulistas, bem que se insurgissem estes, não contra as 
instituições, não contra a integridade do Império, mas somente con-
tra a oligarquia.

Estas considerações faziam que vacilassem os ânimos dos 
dedicados barbacenenses e do tenente-coronel José Feliciano, que 
mais que tudo desejava que o seu procedimento não fosse havido 
pelo monarca como uma deslealdade. Não havia tempo a perder, sa-
bia-se que o ministério tinha nomeado um comandante militar, sem 
lei alguma que para isso o autorizasse, a quem tinha incumbido a 
instrução e disposição da Guarda Nacional de todo o Município de 
Barbacena.Temia-se que a irritação, que se havia rapidamente espa-
lhado pela Província, produzisse choques parciais, o que seria uma 
maior calamidade para o povo, mais nociva a liberdade, e de mais 
vantagem para o governo. Mais que tudo, a consideração de que os 
paulistas se haviam já comprometido, e uma maior demora da parte 
dos mineiros os poderia perder, decidiu terminantemente ao tenen-
te-coronel José Feliciano, ao coronel Marcelino Armonde, ao tenente-
coronel João Gualberto, ao Dr. Camilo, e marcou-se o dia 10 de junho 
para o rompimento.

Tal era o isolamento da polícia e dos governistas na Cidade 
de Barbacena, que, tomando-se desde o dia quatro em uma cháca-
ra vizinha, todas as medidas para o rompimento, convocando-se as 
Guardas Nacionais, mandando-se próprios, estavam eles de tudo na 
completa ignorância, e foi só na manhã do dia 10, que em seu assus-
tado despertar ouviram tocar a rebate os sinos e as cornetas; alguns 
quiseram evadir-se, estavam, porém, cercados dentro da cidade, e 
um batalhão de Guarda Nacional estava postado em frente à casa da 
Câmara. Tudo se passou, então, na melhor ordem; a G. N. proclamou 
presidente interino da Província ao tenente-coronel José Feliciano, a 
Câmara Municipal, reunida como para uma sessão ordinária, o con-
vidou pelo seguinte ofício, para prestar juramento e tomar posse da-
quele emprego.
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Ofício a José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, convidando-o 
a tomar posse do cargo de presidente interino da Província

“Ilmo. e Exmo. Sr. 

Havendo a Guarda Nacional e povo deste município se reunido 
hoje e proclamado a V. Exa. presidente interino desta província, a fim 
de dirigir os esforços da mesma província no empenho de livrar o 
nosso adorado monarca da coação em que o tem posto a oligarquia 
hoje dominante, e que atraiçoa em seu interesse o País e o trono, des-
truindo a Constituição do Estado, que nos cumpre sustentar e defen-
der, como a base a mais sólida, sobre que se firma o trono imperial, 
que juramos e protestamos à face de Deus e dos homens sustentar à 
custa de nossas vidas: a Câmara Municipal desta cidade tem a honra 
para convidar a V. Exa. para que compareça nos paços da mesma mu-
nicipalidade para prestar juramento e tomar posse do dito emprego. 
Deus guarde a V. Exa.

Sala das Sessões em Barbacena, 10 de junho de 1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presi-
dente interino desta província. 

Manuel Ribeiro Nunes, Camilo Maria Ferreira, Lino José Ferrei-
ra Armonde, Francisco de Paula Camilo Araújo, Pedro Teixeira de Car-
valho e Azevedo, Joaquim Rodrigues de Araújo e Oliveira”.

Resposta ao ofício supra

“Ilmo. Srs.

Acabo de receber o ofício de VV. SS. pelo qual me convidam a 
tomar posse de presidente interino da Província, para que fui acla-
mado pela Guarda Nacional e povo desta muito nobre e leal cidade, 
com o fim de dirigir os esforços da Província na sustentação e defesa 
da Constituição do Estado, e do trono do nosso adorado monarca, o 
Sr. D. Pedro II; e reconhecendo eu quanto em verdade urge que nos 
reunamos em torno do trono imperial para libertarmos o nosso im-
perador da influência perniciosa de uma oligarquia cega de ambição 
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e de capricho, que oprime o povo e desdoira o trono; e disposto a 
fazer todos os sacrifícios de fortuna e vida na sustentação da nossa 
Constituição, obra do imortal fundador do Império, e na defesa do 
trono imperial, sobre que se assenta a dinastia augusta do herói, que 
nos deu Pátria e liberdade, comparecerei nos paços dessa municipa-
lidade hoje pelas dez horas para o fim indicado, protestando desde 
já, e jurando que meu procedimento é dirigido somente pelo desejo 
de ver minha pátria gozar de liberdade, e o meu monarca e amo no 
pleno, completo, e absoluto gozo de todos os direitos majestáticos, 
tanto quanto a Constituição e o Ato Adicional o querem.

Este, estou convencido, é o pensamento da Província inteira, 
e é especialmente o dessa heroica e leal municipalidade, e do brioso 
povo desta cidade, e o que constantemente sustentarei na presen-
te luta, desistindo imediatamente de todo e qualquer empenho, se 
em qualquer circunstância pudesse aparecer (o que não é possível) 
um outro espírito, outro desejo, que não fosse depor imediatamente 
as armas no momento em que o nosso monarca se faça ouvir, livre, 
como o desejamos: então, irei eu mesmo aos pés do nosso monarca 
e meu augusto amo pedir o castigo, se o merecemos empunhando as 
armas para melhor o servirmos, e sustentarmos seu trono, e sobre 
ele sua imperial dinastia.

Se os perversos que cercam o monarca enodoarem nosso 
comportamento, o nosso ulterior procedimento justificará nossa 
conduta. Deus guarde aos Srs. Presidente e mais Vereadores da Câ-
mara Municipal da Cidade de Barbacena, aos 10 de junho de 1842.

Ilmos. Srs. Presidente e mais Vereadores da Câmara Municipal 
desta cidade. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha.”

Poucas horas depois foi o presidente interino recebido no 
paço da municipalidade e prestou juramento de sustentar a Cons-
tituição, o trono do Sr. D. Pedro II, e dirigir o movimento enquanto 
se não opusesse ele ao sistema jurado, e não tivesse por fim senão 
uma manifestação contra a política do Gabinete de Março. Assistiu 
ao depois a um solene Te Deum que se celebrara na igreja matriz, re-
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cebeu a continência da Guarda Nacional e recolheu-se à casa onde se 
achava desde a véspera. Foi seu primeiro cuidado escrever uma carta 
a S. M. I., que aqui transcrevo, pedindo ao respeitável padre Manuel 
Rodrigues da Costa que uma outra dirigisse no mesmo sentido e ao 
mesmo augusto senhor, a fim de que S. M. entrasse no verdadeiro 
pensamento dos mineiros e convencido de que não existia nestes fal-
ta de adesão à sua augusta pessoa, nem sinistros intentos contra as 
instituições juradas, fizesse cessar a causa da agitação, que outra não 
era senão a desastrosa política de seus ministros.

Carta dirigida pelo tenente-coronel José Feliciano a S. M. I.

“Senhor:

É cheio do mais profundo respeito, não menos que de uma 
verdadeira aflição, que um dos súditos mais respeitadores de V. M. I. 
e o mais fiel dos criados se prostra ante o trono de V. M. I. para pedir 
que se digne V. M. I. ouvi-lo, e em sua alta sabedoria julgar o passo 
que acaba de dar.

Quando estive nessa corte tentei, porém debalde, levar à au-
gusta presença de V. M. I. os temores que me cercavam pelo estado 
convulso, em que havia eu deixado a minha província, e quantos re-
ceios nutria de que imprudências dos ministros de V. M. I. pudessem 
seriamente comprometer a ordem pública nesta sempre pacífica 
província. Eu sabia, senhor, que as provocações aconselhadas ao mi-
nistério de V. M. I. pelos dois senadores Bernardo Pereira de Vascon-
celos e Honório Hermeto Carneiro Leão, com o fim de se vingarem de 
inimigos pessoais, que os têm nesta província, haviam de suscitar a 
tormenta que acaba de rebentar, e de que nos pode salvar o poderoso 
braço de V. M. I. Infelizmente, senhor, esses dois senadores, apoiados 
pelo ministério que eles sustentam em seu próprio interesse, que 
não no de V. M. I., e do País, conseguiram talvez ainda iludir a religião 
de V. M. I., e os seus súditos leais serão apresentados como rebeldes 
e inimigos do monarca, por quem juram sacrificar até a última gota 
de seu sangue.
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Senhor, a irritação dos espíritos tocou a seu auge, as violências 
praticadas pelo governo, assim geral como provincial, violências que 
se ocultam a V. M. I., tornaram impossível a qualquer o obstar a que 
aparecesse um movimento da natureza do que acaba de ter lugar 
nesta cidade. É meu dever abrir a V. M. I. todo o meu coração, e dar 
a razão por que me acho à frente deste movimento. Nenhum outro 
motivo tive para isso senão o desejo de sacrificar-me pelo interes-
se público e pela causa da monarquia constitucional. Sabia que em 
quase todos os pontos da Província fermentava a agitação, e que se 
me recusasse ao encargo que os mineiros me rogavam aceitar, tal-
vez movimentos parciais e terrivelmente ensanguentados tivessem 
de aparecer em muitos lugares, cujo resultado seria a devastação da 
Província, e o reinado da anarquia. Tal foi, senhor, a ideia capital que 
ditou-me o sacrifício, que reconheço mais que muito pesado, e para 
mim insuportável se der ele motivo a que por um momento V. M. I. 
possa duvidar da lealdade e da fidelidade de meus sentimentos mo-
nárquicos. Os mineiros, senhor, são essencialmente monarquistas, 
amam até a adoração ao seu imperador, não acredite V. M. I. que haja 
um único mineiro que se revolte contra a monarquia constitucional 
e o paternal governo de seu adorado imperador; são os sofrimentos 
já insuportáveis, por que eles têm passado, é a violação acintosa de 
todos os direitos, é até o instinto da própria conservação ameaçada, 
quem os levou a darem um passo em verdade irregular, mas o único 
que em tão apertadas circunstâncias podiam dar.

É em V. M. I. que estão depositadas todas as nossas esperan-
ças, procure V. M. I. ouvir o parecer desinteressado de amigos leais 
e verdadeiros, e eles serão cônsonos em rogar a V. M. I. que prive 
de sua confiança um ministério que é impelido por uma facção, que 
pretende firmar no País seu perigoso domínio, e não atende senão 
ao seu interesse.

Do manifesto que V. M. I. me permitirá a graça de depor aos 
pés de seu trono, conhecerá V. M. I. as nossas intenções; pela minha 
parte, e posso assegurar, pela parte também dos que mais se têm 
empenhado neste movimento, protesto, e protestamos todos, depor 
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imediatamente as armas, se V. M. I., apesar de nossas razões, no-lo 
ordenar positiva e imediatamente. É por isso que procuro este meio 
para fazer chegar ao alto conhecimento de V. M. I. as minhas, e as 
intenções dos mineiros.

Deus guarde a V. M. I., etc., etc.”

Carta do padre Manuel Rodrigues da Costa

 “Senhor.

 Um velho carregado de anos, e que tem sido testemunha pre-
sencial dos mais notáveis acontecimentos, que desde o século passa-
do tem tido lugar no País, e em todos eles tem tomado alguma parte, 
um antigo, sincero, e desinteressado amigo dos augustos pais de V. 
M. I., comparece hoje perante o trono de V. M. I., não como esses que 
o avaliam só pelas graças que dele recebem, mas como um cidadão 
amigo do seu País e fiel ao seu monarca.

A Província onde eu nasci, senhor, vejo-a em uma agitação que 
me assusta, o povo corre às armas, e todos dizem que vêm defender 
sua liberdade, e quando considero alguns atos dos ministros de V. 
M. I., de que neste meu retiro tenha tido conhecimento, não posso 
deixar de lastimar que homens imprudentes, que causaram as des-
graças do Brasil, promovendo por iguais imprudências a desastrosa 
Revolução de 7 de Abril de 1831, não estejam ensinados pela expe-
riência e promovam hoje calamidades novas para nossa pátria.

Senhor, a última vez em que o augusto pai de V. M. I. honrou com 
sua presença esta província, me fez a honra que nunca me esquecerá 
de ser meu hóspede; minutos depois de sua chegada a esta casa, des-
pediu ele a sua guarda com estas palavras, que gravadas no meu co-
ração, serão com ele encerradas no sepulcro que bem depressa se me 
há de abrir: “Não preciso de guarda, bem guardado estou eu na casa 
de um verdadeiro amigo”. Oh! Ele sabia que eu o era, e Deus conhece 
que não sou menos de V. M. I.. Na sua volta do Ouro Preto, repetiu-me 
o augusto pai de V. M. I. a mesma honra, e ao despedir-se, abraçou-me 
e me disse: “padre Manuel Rodrigues, adeus, até o outro mundo”.
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Banhado em lágrimas, perguntei-lhe se não era possível evitar 
as apreensões que o cercavam, ele chorou também, não me respon-
deu, e nos separamos, e separamo-nos para sempre. Quantas angús-
tias, quantas aflições, quantas lágrimas dirigi a Deus pela sorte dos 
jovens órfãos que o meu monarca e amigo confiara à nação brasi-
leira, só Deus o pode medir! Julguei passados esses dias de tristeza, 
quando em 1840 vi que a nação inteira aplaudia o ter V. M. I. entrado 
no exercício dos direitos que lhe transmitira ainda tão menino, seu 
magnânimo e generoso pai. Feliz de mim, senhor, se em dias desse 
ano. Deus julgasse cheia e a quebrasse a medida de meus dias!

Entretanto, a Providência me reservou para ser agora teste-
munha de cenas que me despedaçam a alma. Será possível, senhor, 
que entre os antigos amigos de vosso pai e os homens que em di-
versas circunstâncias têm mostrado amor sincero ao vosso trono, 
não se encontrem alguns que vos aconselhem a necessidade de fa-
zer cessar um sistema de governo fundado no interesse de poucos, e 
que tem lançado a população em um caos de angústia e de temores? 
Não estou habilitado, senhor, para julgar da política do dia; assevero, 
porém, a V. M. I. que alguns atos do ministério, que a meu conheci-
mento têm chegado, são próprios para promoverem a desordem e 
bem fundados temores. Como é, senhor, que se suspendem câmaras 
municipais por haverem depositado aos pés do trono do seu monar-
ca suas súplicas?

Alguns outros fatos existem, sobre os quais convinha que V. M. 
I. tomasse conselho de pessoas tementes a Deus e amigas sinceras 
de V. M. I.. Nesta cidade, acaba de aparecer uma revolução; os seus 
autores asseveram, e eu os acredito, que nenhumas intenções têm 
que contrárias sejam aos interesses públicos e aos de V. M. I.; e me 
parece que tudo se acabará, se V. M. I., chamando para seu conselho 
homens, como os de que acima falei, procurem estes estabelecer um 
sistema de governo que tenha por base a paz e a conciliação entre 
todos os brasileiros.

As circunstâncias urgem, senhor, e enquanto a pedra pode pa-
rar, não a deixe V. M. I. ir ao primeiro impulso que se lhe dera. Estou 
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velho, e atormenta-me a ideia de que morrerei deixando os meus pa-
trícios a se despedaçarem, quando com tão pouco se poderia firmar 
entre eles a paz e a união. Beija respeitosamente a mão de V. M. I. 
como súdito leal e respeitador.

O Padre Manuel Rodrigues da Costa.”

Estas cartas foram entregues, com o manifesto publicado no 
dia 10, a José Furtado Placiano Pizza, que as devia entregar com ou-
tras aos marqueses de Itanhaém e Barbacena, que as deviam apre-
sentar a S. M. I.; este homem, porém, foi preso no Rio Preto pelas 
forças da legalidade, maltratado como enviado dos insurgentes, e os 
papéis foram consumidos.

Manifesto

“Mineiros.

Quando a Pátria periga, é dever de todo cidadão correr em sua 
defesa; e quando a liberdade é calcada aos pés por um governo ambi-
cioso, empunhar as armas para defendê-la e sustentá-la é a primeira 
obrigação do homem livre. Nós havemos chegado infelizmente ao 
ponto de recorrer a este meio extremo, para defender a nossa pátria, 
para salvar as instituições livres, a nossa Constituição, do aniquila-
mento total de que é ameaçada por uma facção astuciosa que se apo-
derou do poder, e que desde muito tempo busca por todos os modos 
destruir a obra do imortal fundador do Império.

Vós sabeis, mineiros, quais são as tendências dessa facção, qual 
o seu pensamento constante. Fingindo-se amiga exclusiva do trono, 
recusa aliá-lo com a liberdade dos cidadãos e procura sacrificá-lo in-
teiramente ao poder, a pretexto de o fortalecer, como se o amor dos 
povos ao monarca não fosse a mais forte garantia da estabilidade do 
trono; e como se todos não percebessem, através do diáfano véu com 
que se cobrem, o seu desejo de plantar o governo oligárquico, de se 
perpetuarem no mando, escravizando a um tempo a Coroa e a Nação.

Pondo de parte as antecedências dessa facção desde o começo 
de nossa independência política; não querendo trazer-vos à memó-
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ria os manejos de 1828 e 29 para se proclamar o absolutismo, debai-
xo das formas de uma mudança na Constituição, basta considerar o 
que essa facção tem feito desde que obteve o mando pela renúncia 
do primeiro regente do Ato Adicional. Sempre infensa às públicas 
liberdades, sempre desejosa de centralizar mais, não o poder, para 
assim melhor desfrutar o País, foi o seu primeiro cuidado tirar às 
províncias as regalias que lhes foram dadas pelo Ato Adicional. A 
pretexto de interpretação, reformou-se em suas bases essenciais 
uma lei, que fazia parte da Constituição, cercearam-se os poderes 
das Assembleias Provinciais; ampliaram-se os do governo. Por uma 
lei ordinária fez-se o que só podia ser decretado na forma e pelos 
trâmites marcados na Constituição.

Dado este primeiro passo, a facção foi mais adiante. Não que-
rendo suportar dentro das câmaras a oposição constitucional aos 
seus desvarios, destruiu o Regimento sem fórmulas e assenhoreou-   
-se do direito de discutir como e quando quisesse. Este passo, que 
a princípio podia ser considerado como tendo por fim somente o 
abreviar as discussões, foi o prelúdio dos golpes, que se premedita-
vam. Era preciso pôr a mordaça na boca daqueles que defendiam e 
constantemente defenderam as liberdades públicas, para dar-lhes o 
último garrote.

A Nação, pressentindo os males que a ameaçavam, julgou que 
o único recurso para salvar a Constituição e a monarquia era chamar 
ao governo do Estado o Sr. D. Pedro II, e quando as câmaras legisla-
tivas discutiam essa medida salvadora, o governo regencial recorreu 
ao adiamento da Assembleia Geral para assim se poder firmar pelos 
meios da corrupção e da intriga, armas estas que foram, e têm sido 
tantas vezes empregadas por essa facção para firmar o seu domínio.

Os seus tramas foram logo conhecidos; uma parte da repre-
sentação nacional correu ao trono, e o jovem monarca, anuindo aos 
desejos de toda a Nação, tomou conta das rédeas do governo. Está 
ainda na memória de todos qual foi o procedimento dessa facção de-
pois que o monarca entrou no governo do Estado; para que recordá
-lo de novo?
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Entretanto, não perdia ela meio algum de subir de novo ao 
poder que havia perdido em 1840; e em março de 1841, viu reali-
zados os seus esforços pela retirada do primeiro-ministro do impe-
rador, que, quando outros títulos não tivesse para o reconhecimen-
to público, bastava-lhe a honradez com que administrou o País, a 
fidelidade com que serviu à Coroa, e a sua adesão às instituições 
livres. Chamado o Ministério de Março à direção dos negócios pú-
blicos, não encontrou resistência alguma pessoal; nenhum despei-
to se apoderou do partido que acabava de perder o poder; esperava 
ele os atos do governo para, segundo eles, julgar o novo ministério. 
Com efeito, os primeiros atos desse ministério não despertaram a 
indignação pública contra ele, mas bem depressa, como que cons-
trangido por essa facção oligárquica que oprime o Brasil, rompeu 
o ministério em hostilidades manifestas contra todos os cidadãos 
que não eram do seu credo político; provocou-os por todos os mo-
dos, já dando demissões a muitos empregados que não estavam nos 
seus interesses, posto que lhes não faltasse o zelo, a inteligência e 
a probidade, já enviando para algumas províncias, presidentes que 
têm nelas exercido atos da mais cruel vingança e de extrema barba-
ridade, já empregando como meio de governo o recrutamento mais 
bárbaro, de que haja memória em nossos fastos, recrutamento que 
não tem poupado uma só das classes de cidadãos que a lei exce-
tua, que têm dizimado a populações industriosas de todo o Brasil, 
e que tem posto em ferros, nas masmorras e no porão dos navios, 
a cidadãos distintos e beneméritos, só pelo crime de não pertence-
rem à opinião dominante. E para pôr o selo ao seu plano liberticida, 
fez passar nas câmaras legislativas uma reforma de nossos Códigos 
Criminal e do Processo tão atropeladamente que, sem exame nem 
discussão regular se votou uma lei contendo numerosos artigos, 
pela qual se acabou com a liberdade dos cidadãos, com as suas ga-
rantias constitucionais; tudo foi confiado a juízes comissários do 
governo; aniquilado o júri, garantia a mais segura da liberdade 
do cidadão, multiplicadas as instâncias contra a letra expressa da 
mesma Constituição; e destruída inteiramente a independência do 
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Poder Judiciário, sem o que ilusórias se tornam todas as garantias 
sociais.

E porque não bastasse a escravidão do povo, o aniquilamento 
das garantias constitucionais, para que mais se fortificasse a oligar-
quia que hoje domina o País, essa facção atentou contra a Coroa, 
escravizando-a por meio de um conselho que se denominou de Es-
tado, e que reduziu o monarca a ouvir só, e unicamente, os membros 
dessa mesma facção, que a todo custo quer conservar o seu domínio 
exclusivo.

Havendo chegado as coisas a este ponto, não era possível que a 
população se conservasse indiferente. O clamor público ecoou os gri-
tos da oposição veemente que no Senado fizeram a essas duas Leis 
da Reforma e do Conselho de Estado alguns de seus mais ilustrados 
membros. Na imprensa repercutiram os queixumes públicos, e algu-
mas de nossas municipalidades se apressaram a levar suas queixas 
perante o trono contra a política ominosa do gabinete, que a um tem-
po atraiçoa o País e o monarca; grande número de cidadãos levanta-
ram igualmente as suas vozes até o trono, pedindo remédios aos ma-
les públicos; e finalmente a Assembleia Provincial de São Paulo, cheia 
de patriotismo e de coragem, enviou ao trono uma deputação para 
lhe expor os males públicos e os queixumes de uma província inteira.

Vós todos vistes, mineiros, qual foi a conduta do gabinete nes-
tas circunstâncias. A imprensa foi perseguida; símplices operários, 
que outro crime não tinham senão o de procurar sua subsistência 
em um meio honesto de vida, foram recrutados; os escritores refu-
giaram-se; homens que, pela lei, nenhuma culpa tinham, foram pro-
cessados e levados às cadeias, ou buscaram na fugida o único meio 
de salvação. As representações dos cidadãos foram desviadas da 
presença do monarca e completamente desatendidas. As câmaras 
municipais que ousaram pronunciar-se contra o governo oligárqui-
co, foram suspensas, e mandados responsabilizar os seus membros, 
demorando-se para maior gravidade os processos, a fim de serem 
instaurados pelos juízes comissários do governo. A deputação, en-
fim, da Província de São Paulo foi repelida com dureza e grosseria 
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para que o monarca não ouvisse os gemidos de uma porção heroica 
de cidadãos brasileiros. A Província foi ainda mais ameaçada com 
baionetas e vasos de guerra só porque se atreveu a declarar-se em 
oposição a essa oligarquia tenebrosa que ameaça devorar o País.

E enquanto ele assim procedia contra as municipalidades 
e Assembleias Provinciais que declararam com franqueza os seus 
sentimentos de animadversão contra a sua política, e contra os seus 
atos desregrados, por uma muito notável contradição, acolhia benig-
namente as representações que eram dirigidas a seu favor; afagava 
os membros de suas Assembleias e municipalidades e até os enchia 
de prêmios, mostrando assim bem claramente que o crime daquelas 
suspensas e desprezadas não era o de tomarem parte na política ge-
ral do Estado, mas sim de tomá-la contra o ministério.

Seguiu-se a todos estes atos de estranhável furor da parte do 
gabinete, a mais violenta perseguição a todos os empregados que 
não pertenciam à facção dominante e sobretudo contra os magistra-
dos que mereciam a confiança pública e cujas opiniões livres eram 
assaz conhecidas. Remoções em massa com desprezo manifesto das 
leis foram decretadas contra eles, e constrangidos a irem servir em 
lugares tão remotos, o que equivale a uma verdadeira demissão. A 
casa do cidadão deixou de ser para ele o asilo sagrado e inviolável, 
porque no centro mais recôndito das famílias penetram os agentes 
da polícia a pretexto de busca para mostrarem, destarte, o seu des-
prezo por todas as garantias constitucionais.

É assim que o próprio governo e seus agentes se encarregam de 
verificar uma por uma todas as profecias que contra a reforma se fi-
zeram no Senado, esgotados por esta forma todos os recursos consti-
tucionais: porque a imprensa deixou de ser livre para a oposição; por-
que o direito de petição deixou de ser uma garantia constitucional, um 
só recurso havia para o País, e esse era o da representação nacional.

O Brasil havia eleito em 1840 uma Câmara dos Deputados 
que devia representar a opinião dominante depois da declaração da 
maioridade; e de sua Câmara esperava o País o remédio para os ma-
les de que se via oprimida; perante ela devia responder o gabinete 
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por todos os seus atos, ou ceder o posto a cidadãos que mereces-
sem a confiança da Coroa, e do País ao mesmo tempo. Mas a facção 
que domina o Império conheceu que era impossível justificar os seus 
atos, sustentar essas leis tirânicas e opressoras, e assim recorreu à 
medida violenta e anticonstitucional de dissolver uma Câmara que 
ainda não estava reconhecida, que ainda não havia prestado jura-
mento, e que antes de instalada, nenhum ato podia praticar contra a 
segurança do Estado, que a pusesse em perigo, caso único em que o 
permite a Constituição do Império.

Se a medida da dissolução ao menos pudesse ser justificada 
por outras causas, que não só a nulidade das eleições para que ape-
lou o gabinete na sua exposição à Coroa, dando-lhe uma ingerência 
em matéria que lhe não competia; se ao cidadão brasileiro fosse livre 
o votar em quem quisesse, e tantos meios não tivesse o governo para 
corromper e fazer aparecer, como expressão do voto nacional, o seu 
próprio e único voto, conviria esperar ainda pelo resultado das elei-
ções a que se procedesse em consequência da dissolução da Câmara. 
Mas o que é lícito esperar depois de tantos atentados contra a Cons-
tituição e depois que o governo se arrogou o poder até de alterar a 
legislação que regula o modo de se fazerem as eleições, tirando di-
reitos outorgados expressamente pela Constituição, fazendo intervir 
nas eleições empregados de sua comissão, desconhecidos pela lei, e 
nulificando as mesas eleitorais, únicas competentes para todo o pro-
cesso das eleições. O que há pois a esperar em resultado de eleições 
feitas por esta forma, e postergadas todas as leis? Que esse resultado 
seja aquele tão somente que o governo quiser.

Apenas chegou à capital de nossa Província esta notícia, foi 
logo adiada a Assembleia Legislativa Provincial, sem que um só ato 
houvesse praticado que provocasse este excesso do governo provin-
cial, que, aliás, carecia da lei do orçamento para poder continuar a 
arrecadar os impostos e fazer as despesas provinciais que depen-
diam dos meios e recursos necessários para as importantes despe-
sas com a estrada do Paraibuna, e isto depois de haver tomado so-
bre si empenhos consideráveis, que muito podem afetar o crédito da 
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Província, se o governo não for habilitado em tempo com os meios 
indispensáveis para ocorrer as obrigações que tem contraído. Este 
adiantamento revela bem as intenções em que o governo provincial 
se acha de continuar a arrecadar os dinheiros públicos, embora não 
exista lei que o autorize, e assim ir pouco a pouco desnaturando o 
sistema representativo, cuja maior estabilidade consiste no direito 
de conceder ou recusar ao poder os subsídios pecuniários para as 
despesas públicas.

Foi depois de todos estes acontecimentos que a heroica Pro-
víncia de São Paulo que, sempre fiel ao trono, sempre defensora da 
Constituição e das públicas liberdades, ergueu o grito contra a tira-
nia que em vão se pretende estabelecer em nossa pátria, e que empu-
nhou valente as armas para defender a monarquia e a Constituição 
jurada, de cujo consórcio depende a felicidade comum dos brasilei-
ros, e não desistirá jamais de tão nobre empresa, sem que tenha con-
seguido o fim importante e louvável a que se propôs.

A vós, mineiros, pertence agora coadjuvar os briosos paulistas 
na luta que encetaram em defesa da Constituição e do trono. Empu-
nhando também armas, nós as não deporemos sem que tenhamos 
conseguido o mesmo fim. Não vos iludam as promessas ou ameaças 
da facção que atraiçoa o Brasil, nem tampouco a linguagem sedutora 
de que ela se serve para chamar a si os homens de boa-fé, que não 
refletem nas consequências da política dessa facção, que só descan-
sará quando sobre as ruínas da Constituição arvorar o estandarte do 
absolutismo, tanto mais perigoso, e funesto, quando mais disfarçado 
ele aparece com a capa da Constituição aniquilada. Reduzidos ao ex-
tremo de tomar as armas em defesa da Constituição e do trono, nós 
respeitaremos sempre os direitos individuais dos cidadãos e a pro-
priedade de cada um tanto quanto a mesma Constituição o determi-
na; e só empregaremos o vigor necessário para repelir aqueles que, 
depois da manifestação do voto público, ainda quiserem sustentar e 
defender a facção oligárquica, pelo Brasil inteiro detestada.

Se tivermos união, mineiros, a luta será breve, a facção cairá 
bem depressa amaldiçoada por todos; e então, unidos, nós defende-
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remos a Pátria contra as pretensões exageradas do estrangeiro que 
hoje nos dita a lei em nossa própria casa. A facção que nos divide e 
nos espezinha no interior, cede vergonhosamente a todas as amea-
ças, a toda influência estrangeira; e quando um governo não procura 
apoiar-se no voto de toda a nação, quando arma uma parte dela para 
guerrear a outra, esse governo não pode achar as simpatias de que 
carece para lutar com vantagem a prol do seu país. É assim que os 
tratados se prolongam contra o voto do Poder Legislativo; é assim 
que se dá a estrangeiros no País uma influência absolutamente in-
compatível com o estado de nossa civilização, e de nossa política. É 
mais esse um dos motivos que trouxeram a dissolução da Câmara, 
para se não ver o governo obrigado a retratar-se de suas próprias 
palavras, ou a mostrar toda a extensão de sua fraqueza perante uma 
Câmara que exigiria dele a par do mais religioso cumprimento dos 
tratados, a mais firme sustentação dos direitos do País que repre-
sentava.

Não descansemos pois, mineiros, enquanto o nosso fim sagra-
do se não conseguir, enquanto a Constituição não for outra vez res-
tituída ao seu inteiro vigor, e a Coroa tão livre em suas atribuições 
como o quer a mesma Constituição. A justiça de nossa causa é evi-
dente; o seu triunfo será infalível.

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presidente interino da 
Província.”

Proclamação

“Mineiros! O grito heroico, que acabam de soltar os briosos 
paulistas em sustentação das liberdades brasileiras, e do trono cons-
titucional do nosso adorado monarca, o Sr. D. Pedro II, deve ser re-
percutido, ou contrariado pela Província de Minas: contrariá-lo fora 
prestar auxílio, e forças a uma oligarquia turbulenta e pretensora, 
que conservando, como que debaixo de sua tutela, o monarca, afas-
tando-lhe toda a verdade dos ouvidos, nem ao menos consente que 
ele ouça os gemidos de seus filhos, para lhes enxugar as lágrimas; 
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repercuti-lo, esse brado de honra, é levantar o estandarte da bem en-
tendida liberdade, é prestar o mais valioso apoio ao trono constitu-
cional, sobre que se assenta, e se assentará perpetuamente a dinastia 
augusta do imortal fundador do Império: assim, a municipalidade, e 
povo da nobre e muito leal Cidade de Barbacena acaba de nomear- 
-me presidente interino desta província, e acedendo eu também aos 
desejos de muitos outros municípios, que de mim tal sacrifício exigi-
ram, prestei hoje juramento nas mãos da mesma municipalidade. O 
partido era fácil a tomar, e devendo escolher entre os riscos de uma 
luta, e ao ver tranquilo aniquilada a Constituição do Estado, amea-
çado e rebaixado o trono imperial, a minha decisão foi pronta, tanto 
mais pela convicção, em que estou, que a Província inteira se reunirá 
em torno de mim para gritarmos liberdade e segurança ao povo, res-
peito e liberdade para a Coroa.

 Mineiros, vossa coragem e dedicação triunfarão dos obstá-
culos, vossa perseverança e firmeza firmarão o trono constitucional 
do Sr. D. Pedro II. União, e a Pátria será salva.

Viva a religião! Viva a Constituição! Viva o Sr. D. Pedro II! 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha.”

Circular às câmaras municipais, ordenando-lhes que façam 
publicar por editais, que nenhuma obediência se deve prestar 
às autoridades criadas em virtude da Lei das Reformas dos 
Códigos, etc.

“Sendo o objeto principal do movimento político, que acaba 
de ser feito nesta cidade, sustentar a constituição política do Império 
e o trono do Sr. D. Pedro II, e defender estes sagrados objetos dos 
ataques que lhes são feitos diretamente pela Lei das Reformas dos 
Códigos Criminal e do Processo, que anulam a Constituição em suas 
bases essenciais; e convindo por isso que se restabeleçam os ditos 
códigos em seu inteiro vigor até que o Poder Legislativo geral resol-
va a este respeito: o presidente interino da Província determina à 
Câmara Municipal de São João del-Rei, que faça publicar por editais 
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em todo o seu município, que nenhuma obediência se deve prestar 
às autoridades criadas em virtude das mesmas reformas, porém sim 
àquelas que são reconhecidas pelos códigos. E convindo por isso, que 
se restabeleçam os juízes municipais, e de órfãos, e os promotores que 
devem ser propostos pelas câmaras municipais: o mesmo presidente 
interino ordena à Câmara da Cidade de São João del-Rei que apresente 
com urgência a este governo as novas propostas para serem escolhi-
dos os cidadãos que devem servir os sobreditos cargos. O que a Câma-
ra cumprirá. 

Palácio do Governo na Cidade de Barbacena, 10 de Junho de 1842.

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha.

Aos Srs. Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de São 
João del-Rei.”

Providências adotadas pelo presidente interino

No mesmo dia 10 cuidou o presidente interino de nomear o 
seu secretário, e esta nomeação foi aceita pelo dedicado e prestante 
José Pedro Dias de Carvalho, e de substituir alguns oficiais da Guarda 
Nacional, que eram aderentes ao governo, por pessoas, que se acre-
ditavam afeiçoadas ao movimento; e fez suspender a Lei de Reforma 
Judiciária, contra a qual se havia levantado geral clamor, já pelos ví-
cios de sua origem, já e ainda mais pela iníqua e parcial nomeação 
dos que a deveram executar. Com menos honra, menos boa-fé acei-
tando a lei e substituindo os empregados dela por pessoas afetas ao 
movimento, teriam os insurgentes de responder a uma acusação de 
menos; teriam, e o que era mais, um poderoso recurso na mesma 
lei, nomeando-se para delegados e juízes municipais, homens capa-
zes de apoiar vigorosamente o movimento; houve quem tivesse essa 
lembrança, mas entendeu o presidente interino que o ódio do públi-
co era demasiadamente manifesto, para poder-se ainda contempori-
zar com uma lei, que era para todos uma pedra de escândalo.

Assim, fecharam-se os olhos às vantagens que a execução dela 
pudera produzir. Foram removidos alguns juízes de direito e nomea-
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dos substitutos, conforme à legislação provincial; autorizou-se um 
empréstimo de quarenta contos; criou-se uma Recebedoria interina 
para a arrecadação e distribuição dos dinheiros públicos e deram-se 
algumas outras providências de menor importância.

Nesse mesmo dia retirou-se a maioria da Guarda Nacional que 
de fora havia concorrido ao ato da aclamação. Foi esse o primeiro e 
inqualificável erro que cometeram os insurgentes! Marcharem ime-
diatamente sobre a Cidade de São João del-Rei, onde certeza havia de 
que encontrariam apoio na G. N., parte da qual já se achava reunida 
no curato da Madre de Deus, em casa do cidadão Prudêncio Amâncio 
dos Reis, bem como nos curatos da Onça e Piedade, era o plano razoá-
vel, que se deveria desde logo ter adotado. Executado ele, poderiam 
os insurgentes ocupar em menos de oito dias a Vila de Queluz com 
cerca de mil homens, e isto quando o presidente Veiga não tinha tido 
ainda tempo para se fortificar na capital, nem os homens da oposição 
estavam ali inutilizados, como depois acontecera. O presidente Veiga 
ver-se-ia forçado a abandonar a capital, ou a cair em poder dos insur-
gentes, e qualquer destes sucessos teria completamente arruinado a 
causa da oligarquia, cujos aderentes, faltos dum centro de ação, nada 
poderiam tentar; os insurgentes ganhariam prestígio, e a oligarquia 
seria forçada a ceder.

O que obstou, porém, a que seguisse esse plano dos insurgen-
tes? Eis um ponto, que muito convém esclarecer, para melhor se co-
nhecerem os fins do Movimento de 10 de Junho. Os homens que o 
operaram, não levaram em vistas mais que arruinarem os projetos 
da facção oligárquica, e liberticida; entendiam eles que a manifes-
tação das localidades, sem alguma espécie de coação, convenceria 
melhor ao monarca de que o País repelia a desastrosa política de 
seus ministros e conselheiros, que não poderiam, em presença de 
fatos tão graves, continuar o sistema de ilusão, em que conservavam 
a Coroa; e determinados a deporem as armas, desde que o chefe da 
Nação, demitindo o Ministério de Março de 1841, que suscitara a 
tempestade, exercesse com toda a liberdade os direitos da suprema 
magistratura, acautelaram-se de parecerem agressores.
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O presidente interino conservou-se, portanto, na Cidade de 
Barbacena até o dia 17 de junho; tendo gasto todo o tempo em ex-
pedir ofícios aos diversos pontos da Província, noticiando o sucesso 
e enviando nomeações e demissões na G. N., bem como ordens a 
municipalidades, a fim de que procedessem às propostas dos juí-
zes municipais e de órfãos, e de promotores, na forma do código 
do processo; aos juízes de paz, para que entrassem no exercício de 
todas as atribuições, que lhes haviam sido cassadas pela nova refor-
ma; aos juízes de direito, comunicando a uns as remoções, a outros 
as nomeações. Deram-se igualmente ordens para que se organi-
zassem destacamentos na estrada do Paraibuna, na do Rio Preto, 
e nas Mercês da Pomba. Todos estes destacamentos tinham a única 
ordem de oporem-se à passagem de forças para a Província, nem 
mesmo eram eles autorizados a embaraçar o trânsito de passagei-
ros, que para a corte se dirigissem com negócio, ou sem ele; e foi só 
depois que as forças da legalidade ocuparam a Vila de Paraíba e o 
Arraial do Rio Preto, que os comandantes respectivos tomaram o 
acordo de impedirem a passagem de gados e tropas; e isto quando 
os legalistas retinham presos todos os mineiros, que se achavam na 
Província do Rio de Janeiro a negócios, e que depois do rompimento 
regressavam à sua província. Considere-se o plano de defesa, ado-
tado pelos revolucionários, a maneira inofensiva por que se con-
duziram para com a província vizinha, que, entretanto, organizava 
forças para se baterem, e julgue-se qual fundamento tiveram os que 
propalavam ser a intenção dos homens de 10 de junho a separação 
da Província.

Existe um fato com que os oligarcas tem feito grande bulha, 
e do qual algumas pessoas, ou antes os interessados no domínio da 
facção, pretendem concluir que os revolucionários nada menos que-
riam que a adoção do governo republicano e, consequentemente, a 
separação da Província da comunhão do Império; é a queima da pon-
te do Paraibuna! Considerado este fato, mesmo desacompanhado de 
todas as circunstâncias que o precederam, a ninguém, que esteja no 
gozo de suas faculdades intelectuais, parecerá uma prova de tão ar-



143HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

riscada pretensão; atentas, porém, as razões, que o aconselharam, 
poderá ele, quando muito, parecer inútil.

O oficial que comandava o destacamento da Paraibuna, saben-
do que o ministério tinha feito partir para a Província, e por aquela 
estrada uma porção de tropas de linha, e que na Vila de Paraíba se 
reunia a G. N. com a mesma intenção, e achando-se o destacamen-
to ainda muito diminuto, resolveu, para reter a marcha do inimigo, 
destruir alguns lanços da ponte, e achando dificuldade em desman-
chá-la, pôs-lhe fogo, acreditando que o poderia apagar no ponto em 
que lhe parecesse bastante para conseguir o fim que tinha em vista; 
quando tentou, porém, extinguir o incêndio, não o pôde conseguir, e 
a ponte ardeu inteira. Assim aconteceu este fato, que tem sido para a 
facção um motivo constante de virulentas declamações. Estava, pois, 
o presidente interino na intenção de não agredir alguma povoação, 
esperando o desenvolvimento do espírito público, por via do qual so-
mente esperava ver realizar-se uma revolução, que seus autores por 
nenhum modo queriam fosse ensanguentada. Entretanto, soube-se 
que assim o ministério, como o presidente Veiga, empenhavam to-
dos os seus esforços para comprimirem a ferro e fogo a manifestação 
dum ardente e desinteressado patriotismo, que havia conduzido a 
tantos e tão distintos cidadãos, a se apresentarem em oposição arma-
da a um governo que, pelos desatinos de sua política, pelas violações 
flagrantes da Constituição, se havia manifestamente constituído cri-
minoso de alta traição. Foi então que o presidente interino resolveu 
abandonar a Cidade de Barbacena, e dirigir-se à de São João del-Rei, 
onde o partido oligárquico ameaçava forte resistência ao movimento.

Aderência de diversos municípios ao Movimento de 10 de 
Junho

A rapidez, com que o Movimento de 10 de Junho cruzou ime-
diatamente a Província em todas as direções, responde satisfatoria-
mente aos que para encobrirem o ódio que os mineiros votam à fac-
ção oligárquica, e à fraqueza do partido que a sustenta, bem como 
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a irritação, que nos ânimos produziram os atentados do Gabinete 
de Março, e para diminuírem também a importância e o preço da 
coragem cívica, com que se apresentara uma população industriosa 
para, com as armas em punho, sustentar seus direitos conculcados 
e sua liberdade escarnecida, procuram na ilusão da mais considerá-
vel parte dos mineiros o apoio, que na Província encontrara o Mo-
vimento de 10 de Junho; esforçando-se assim para convencerem ao 
País e ao monarca de que aquele movimento fora o pensamento de 
poucos homens despeitados que o promoveram, como se a disper-
são inconstitucional da Câmara dos Deputados, adiamento acintoso 
da Assembleia Provincial, a decretação e execução da lei eleitoral, a 
execução revolucionária da Lei da Reforma Judiciária, a perseguição 
feita a todos os juízes de direito da Província, fossem fatos inventa-
dos pelos indivíduos que a facção denomina os ilusores do povo!

Como se em toda parte, se não principiassem a sentir os ma-
lignos efeitos da reforma, cuja execução em toda parte fora confiada 
ao lixo da sociedade, mui poucos indivíduos exceto, como se a per-
seguição às câmaras municipais e aos cidadãos, por haverem usado 
do direito de petição, não fossem suficientes fatos a caracterizarem 
as intenções do governo que os praticara. Com efeito, é a maior in-
júria, que se pode fazer à maioria duma província, na qual, como em 
nenhuma outra, se acha a ilustração mais generalizada. A lista dos 
comprometidos apresenta os nomes de quase todos os homens de 
letras da Província, a maioria do clero, e os que têm servido todos os 
cargos públicos, compreendidos os deputados provinciais, e os re-
presentantes da Nação; e seriam estes os iludidos? Por outro lado, 
entre esses mesmos comprometidos se encontram proprietários 
que nada lucram com a mudança de governos, que nada têm com a 
política, negociantes e capitalistas abastados, que jamais mostraram 
ter quaisquer pretensões; e são estes os ambiciosos? De mais, se o 
Movimento de 10 de Junho foi um pensamento de poucos, não deve-
ra a oligarquia consentir na perseguição de tantos. O espírito ainda o 
mais cético se convencerá de que o Movimento de 10 de Junho foi um 
grito unânime que dera a população irritada, quando considere que, 



145HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

no meio das maiores perseguições, manteve-se inabalável à opinião 
de todos os que nele tomaram parte, e depois de 20 de agosto as suas 
convicções foram as mesmas que antes de 10 de junho.

Os guardas nacionais recrutados, carregados de ferro, não se 
queixavam de que alguém os houvesse iludido, nem arrependidos se 
mostraram do que haviam feito, por causa do que sofriam, as vítimas, 
que encheram as masmorras, as que andaram pelas matas, acossa-
das como feras, os que viram seus haveres dilapidados, suas famílias 
lutando com todos os infortúnios, suas propriedades destruídas ou 
abandonadas, ninguém se queixava senão da triste fatalidade que 
em Santa Luzia sacrificara a mais generosa coragem. A dedução dos 
fatos mostrará com evidência a verdade destas afirmações. É para 
que a posteridade faça justiça a tão honrado infortúnio, que me en-
carreguei de os consignar. Eles mostraram que na grande maioria 
da Província existia a convicção de que era preciso opor resistência 
armada a uma facção eminentemente iníqua, que havia obstruído to-
dos os caminhos constitucionais, por onde o povo pudera marchar à 
reclamação de seus direitos, tão insolentemente desprezados; eles 
convenceram, enfim, de que aqueles que, desde o Paraibuna até San-
ta Luzia, suportaram gostosos todo o gênero de provações e de pe-
rigos, e esforçados combateram, dirigidos e sustentados eram por 
íntimas convicções e não por estranho impulso; assim o decidirá a 
razão pública, quando for chamada a emitir um juízo imparcial.

Apenas chegou à Vila da Pomba a notícia do rompimento de 
10 de junho, os homens mais conspícuos e abastados do lugar deli-
beraram apoiá-lo. A Câmara Municipal se reuniu e reconheceu a pre-
sidência interina, tomou todas as medidas de segurança, e em três 
dias estava a vila guarnecida por mais de 500 homens. Foi a Vila de 
Queluz a segunda povoação da Província, que aderiu ao movimen-
to. No dia 13 de junho marchava o tenente-coronel Jacó de Orneias 
Coimbra à frente do batalhão do seu comando, a fim de fazer reco-
nhecer na vila o governo insurgente, e à distância de meia légua o 
veio encontrar com a sua companhia o capitão Marciano Pereira 
Brandão, a quem, dias antes, o presidente Veiga havia promovido a 
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major, mas que aderiu cordialmente ao movimento, a que com leal-
dade e zelo serviu até o último instante. Estas forças entraram na 
vila, que já se achava iluminada, sem que encontrassem o menor obs-
táculo, pois que dela se haviam retirado os poucos oligarcas que a 
habitam. Muito concorreu para que a Vila de Queluz se pronunciasse 
tão enérgica e decididamente pelo movimento, a influência dos ci-
dadãos Joaquim Rodrigues Pereira, que presidia a municipalidade, 
Antônio Rodrigues Pereira, nomeado chefe de legião, padre Gonça-
lo Ferreira da Fonseca, membro da Câmara, um dos mais ricos pro-
prietários do termo, e um dos sacerdotes de melhores costumes, que 
possui a Província. A dedicação dos capitães Marciano e Rezende deu 
fortaleza à reunião de Queluz.

A municipalidade reconheceu na mesma noite do dia 13 a pre-
sidência interina, e em poucos dias estava reunida na Vila de Queluz 
uma coluna, que continha para mais de 400 praças. Não é fácil ava-
liar devidamente os serviços prestados por essa porção de distintos 
mineiros, que tão próximos da capital, ameaçados de um ataque a 
cada dia pelas forças do Ouro Preto, nunca esmoreceram, nunca ba-
lancearam, e os homens mais acreditados do termo sobre quem não 
podia recair a suspeita de que estivessem possuídos de despeites, 
ou instigados por pretensões quaisquer, eram os que se achavam à 
frente do movimento.

Foi essa valorosa coluna, que, comandada pelo veterano da in-
dependência, Antônio Nunes Galvão, fez face às forças do governo, e 
as conteve constantemente em respeito; foi ela, que quando coadju-
vada, derrotara completamente essas mesmas forças. Se outro fora 
o plano do movimento, se desejos houvesse de esmagar a facção oli-
garca a todo o custo, se mais extensos fins tivessem os insurgentes 
e o presidente interino, marchando da Cidade de Barbacena sobre 
São João del-Rei, e dela para Queluz, ali se apresentasse com as for-
ças, que de todos esses pontos pudera conduzir, e que subiria então 
a quase dois mil homens, se empenhasse na tomada da capital, te-
riam os insurgentes trocado com os legalistas o epíteto de rebeldes. 
Tomada a capital, e isto ainda no mês de junho, quando por toda a 
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Província o movimento achava fortes sustentadores, decidida estava 
a questão.

No mesmo dia 13, em que tão energicamente se apresentara 
a Vila de Queluz, apoiando o movimento, o mesmo acontecia no im-
portante Arraial do Turvo, no Município de Aiuruoca, onde o partido 
governista ameaçava alguma oposição. O batalhão do Turvo merece 
ser contado entre os amigos mais dedicados e corajosos da Cons-
tituição e do trono. Logo no primeiro momento apresentou-se ele 
pronto, para sustentar, em qualquer parte, o movimento; com efei-
to, foi preciso marchar para São João del-Rei, e ele marchou; para 
Aiuruoca, para Baependi, e ultimamente foi guarnecer o ponto do 
Bom Jardim, onde se conservara até a dissolução da coluna do Rio 
do Peixe, na estrada do Rio Preto. Os oligarcas, que se haviam en-
trincheirado na Vila de Aiuruoca, à primeira notícia do rompimento, 
sabendo que sobre eles marchavam as Guardas Nacionais do muni-
cípio, que prontas acudiam ao reclamo dos padres Resende, de Bel-
fort, de Francisco José de Andrade, Domingos Teodoro e Zeferino, 
deixaram prontamente a vila, e se foram acastelar no reduto da de 
Baependi, que lhes pareceu inexpugnável. Reuniu-se, pois, sem opo-
sição a Câmara Municipal, reconheceu o governo interino, instaurou 
a antiga magistratura, e com as demais autoridades providenciou 
sobre a defesa da população: a maior parte das Guardas Nacionais 
marchou para Baependi, onde os governistas ameaçavam mais séria 
resistência.

Enquanto os oligarcas, desalojados da Vila da Aiuruoca, re-
fugiavam-se na de Baependi, a de Lavras se pronunciava com entu-
siasmo pelo movimento. Havia o governo escolhido para delegado 
de polícia nessa vila o homem, a todos os respeitos o mais desacre-
ditado do município, o qual, bem que com antecedência, se houves-
se preparado e prevenido, não pôde opor a menor resistência aos 
insurgentes, e foi ainda da bonomia de alguns influentes que obteve 
ele a permissão de fugir. O ofício, que aquela municipalidade dirigira 
ao presidente interino, e a proclamação, que pela mesma ocasião fi-
zera aos povos do seu município, revelam, assim a energia, como as 
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profundas convicções de cada um dos seus membros: convicções, de 
que compartilharam todos os habitantes do município, que prontos 
se apresentaram, não só para guarnecer a vila, mas ainda para mar-
charem para qualquer outro ponto, onde fosse preciso seus serviços; 
a ocasião se apresentou, e eles não recuaram.

Ofício da Câmara Municipal de Lavras, declarando haver 
reconhecido o governo insurgente

“Ilmo. e Exmo. Sr. 

A Câmara Municipal da Vila de Lavras soube com sumo prazer 
que, no dia 10 do corrente, a heroica Municipalidade de Barbacena, 
querendo pôr termo aos males que um ministério infame atraíra 
sobre a Terra de Santa Cruz, resolvera nomear a V. Exa. presidente 
interino desta província; que V. Exa. tomara posse e dera princípio 
ao exercício de suas atribuições. A Câmara não pode desconhecer a 
visível proteção da Província, que ainda desta vez salvou a liberdade, 
inspirando a V. Exa. a necessária coragem e dedicação, com que des-
prezando cômodos e arriscando fortuna e vida, tomou sobre si o en-
cargo de vingar a Constituição e libertar o monarca do jugo que lhe 
impuseram ministros traidores: V. Exa, encontrará na Província os 
meios de levar ao fim projeto tão magnânimo. Esta Câmara, conhe-
cendo os sentimentos do seu município, deliberou em sessão de hoje 
reconhecer a V. Exa. como presidente interino desta Província, fazen-
do sua deliberação pública por editais, e comunicando-a ao chefe de 
legião, e aos juízes de paz do município, aos quais enviou por cópia a 
proclamação que V. Exa. dirigira aos mineiros.

Julgou a Câmara de seu dever dirigir ao povo de seu município 
a proclamação que tem a honra de enviar a V. Exa. por cópia: nomeou 
para juiz municipal interino o cidadão Necésio Antônio de Mesqui-
ta; para juiz de órfãos interino o reverendo José Pereira Gularte, e 
para promotor interino o Dr. José Jorge da Silva. E por que a Câmara 
entenda que as reformas do código são inconstitucionais e inexe-
quíveis, oficiou aos juízes de paz que reassumissem as atribuições 
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que antes lhes pertenciam exercer, julgando-se extintos os empregos 
criados pelas reformas.

Deus guarde a V. Exa. mais anos.

Vila de Lavras em Sessão Extraordinária de 15 de junho de 1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presi-
dente interino desta província.

Antônio José Teixeira e Sousa, João de Deus Alves do Nascimen-
to, Francisco Gomes da Costa Martins, José Pedro Gularte, Francisco de 
Paula Diniz, José Francisco dos Santos Viana, José Jorge da Silva.”

Proclamação

“Não costumam os sinceros amigos da liberdade constitucio-
nal sofrer por muito tempo o jugo infame de ministérios corruptos, 
que, atraiçoando a Coroa, assassinam uma por uma as garantias do 
cidadão; nem era de acreditar-se que os patriotas decididos que ha-
viam plantado no solo brasileiro a árvore sagrada da liberdade, con-
sentissem que os nojentos vermes do despotismo lhe destruíssem a 
força e vigor. Esgotados os meios ordinários, escravizado o monarca 
pelo Conselho de Estado, desprezadas as representações dos povos, 
suspensas as câmaras municipais, insultada a mensagem paulista, 
inçado o Brasil de espiões de polícia, sufocada a imprensa, dissolvida 
prévia e inconstitucionalmente a Câmara dos Deputados, promulga-
das reformas liberticidas, e a título de instruções perdido o direito de 
votar, destruída enfim, a aliança da liberdade com a monarquia, que 
partido abraçariam os amigos do trono? Ou lamentar covardemente 
os males da Pátria, o que é indigno, ou sustentar com as armas na 
mão a conquista de mais de vinte anos, a Constituição do Estado, que 
o ministério atual odeia de morte.

Honra à heroica Cidade de Barbacena! Lá retumbou o primeiro 
grito de salvação, que será respondido pela Província, e esta Câmara 
simpatizando com tão nobres sentimentos, acaba de reconhecer pre-
sidente interino da Província o Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da 
Cunha. A Câmara repele com horror a insinuação pérfida, que alcunha 
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de republicano um sacrifício generoso, que os melhores súditos de S. 
M. I., o Sr. D. Pedro II, se resolveram a fazer em benefício da monarquia: 
seu único fim é salvar a Constituição. União e coragem, e a liberdade 
será salva. Viva a santa religião. Viva a Constituição do Império. Viva o 
Sr. D. Pedro II. Viva o Exmo. Sr. Presidente Interino José Feliciano Pinto 
Coelho da Cunha. Vivam os briosos habitantes deste município.

Sala das Sessões, 15 de junho de 1842.

Antônio José Teixeira e Sousa, José Francisco dos Santos Viana, 
José Jorge da Silva, José Pereira Gularte, João de Deus Alves do Nasci-
mento, Francisco de Paula Diniz, Francisco de Paula Diniz, Francisco 
Gomes da Costa Martins.”

Estado da Cidade de São João del-Rei

Na Cidade de São João del-Rei, uma das mais importantes po-
voações da Província, preponderou sempre o Partido Nacional, nunca 
pôde nela firmar-se a influência da facção oligárquica; existe, porém, 
nessa cidade uma fração do partido oligarca, que, depois de 19 de 
setembro de 1837, tinha alargado aí um pouco a esfera de suas con-
quistas, e por motivos bem pouco honestos, reforçado-se havia com 
alguns apóstatas do Partido Nacional. Ensoberbecidos com as novas 
alianças, elevados aos cargos públicos a que nunca puderam atingir, 
por maiores esforços que dantes fizessem, e a que somente chegaram 
pela reforma da Lei Judiciária, e pela da Lei da Guarda Nacional, acre-
ditaram os oligarcas de São João del-Rei, que o tempo era chegado, 
em que podiam dar morte a seus contrários. Tinham eles de seu lado 
todas as autoridades, os oficiais da Guarda Nacional, a Câmara Muni-
cipal, composta então de suplentes pela iníqua suspensão dos verea-
dores efetivos. Entretanto, não só os mais distintos proprietários do 
município, como a G. N. de fora, e a maioria da cidade, aderiam aos 
princípios da oposição, que na cidade se compunha dos mais acredi-
tados negociantes dos homens de letras e da população industriosa.

A notícia do rompimento de Sorocaba exacerbou a facção que 
no meio das mais desprezíveis fanfarronadas fez seus preparativos 
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de guerra. No dia 27 de maio (ou fosse demasiado temor, ou que o 
clube diretor do partido quisesse, aterrando-o, acabar de chamar a 
si o chefe de legião Martiniano Severo de Sarros, que parecia vacilar 
ainda entre os novos aliados, os homens da oposição, entre os quais 
contava ele próximos parentes e amigos, de cuja fidelidade e afeição 
lhe não era lícito duvidar), espalhou-se pela cidade que a oposição 
pretendia naquele dia acompanhar em São João o grito de Sorocaba.

Os fatos posteriores convencem de que fora isto um plano es-
tratégico, combinado pelo desembargador Gabriel Mendes e outros, 
com o fim de exacerbarem os ânimos de alguns indivíduos mais pru-
dentes, aos quais, como ao coronel Severo e a uma senhora, de quem 
queriam haver dinheiro para as despesas da projetada resistência, 
fizeram crer que a oposição os havia votado à morte. Foi tal a impres-
são que esta miserável intriga produziu no ânimo do coronel Severo, 
que, para logo dirigiu-se ele a casa de seu cunhado o Dr. Francisco 
de Assis e Almeida, moço dum merecimento muito superior, de to-
dos respeitado pela brandura de seu caráter, pela gravidade de suas 
maneiras, pela pureza de seus costumes, não menos que pela sua 
não vulgar ilustração; e bem que o achasse prestes a deitar-se, e em 
conversação familiar com um seu irmão, nem assim deixou de o in-
crepar como envolvido em uma conspiração, que devera surgir pelo 
assassinato do mesmo coronel.

Nem a continência do Dr. Assis, nem o modo com que fora ele 
encontrado, nem o conhecimento dos indivíduos, aos quais tão da-
nadas intenções se atribuíam, puderam tranquilizar o ânimo do atri-
bulado coronel, que deixou seus cunhados, para tomar providências, 
que obstassem ao rompimento que só nas cabeças de seus correli-
gionários existia.

Eram, pois, onze horas da noite, quando a cidade foi arrancada 
ao profundo silêncio em que jazia, pelas cornetas da Guarda Nacio-
nal, que tocavam a rebate. Tudo se agita, perguntam todos o motivo 
do barulho e ninguém o sabe. Rondam patrulhas toda a cidade; en-
contram um único indivíduo que pertencia ao lado da oposição e o 
conduzem preso. Nenhum indício, nenhum sinal, que ao menos re-
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motamente indique alteração do sossego público, e apesar disso, os 
oligarcas põem a população na mais completa agitação. O delegado 
de polícia, indivíduo inteiramente baldo de instrução, ainda mesmo a 
mais ordinária, e falto até de senso comum, que desconhece os princí-
pios os mais comezinhos duma educação qualquer, tais providências 
tomou, que assaz convenceram elas de que os mais baixos emprega-
dos da polícia também estavam persuadidos de que havia ao todo 
desaparecido do País o sistema representativo. O segredo das cartas 
era violado com irritante zombaria, a ninguém era permitido sair da 
cidade sem prévia licença da polícia, ou entrar sem ser revistado pe-
los destacamentos, que se achavam postados em diferentes lugares. 
Pessoas de qualidade foram conservadas em cárcere privado em casa 
do delegado. O Batalhão de Guarda Nacional teve ordem para se con-
servar em destacamento; as casas, que se diziam suspeitas, foram va-
rejadas brutalmente, em busca (dizia-se) de armamento e munição. 
Gemia, pois, a Cidade de São João del-Rei sob o jugo de meia dúzia de 
estúpidos, que exerciam todo gênero de violências, para obstarem 
(diziam eles) a proclamação da República de Sorocaba.

Mas, que homens que não sabem com segurança combinar 
duas ideias, como são quase todos os que em São João del-Rei per-
tencem ao partido da oligarquia, acreditassem que se pretendia efe-
tuar um movimento naquela cidade, e em tal época, é desculpável, se 
desculpa merece a falta de senso; que um indivíduo, porém, que na 
Província exercia um emprego importante e melindroso, como o de 
chefe de polícia, da tribuna provincial asseverasse com toda a certe-
za esse fato, e isto depois de 10 de junho, quando conhecidos eram 
todos os sucessos, quando a polícia de São João del-Rei com todo o 
empenho buscara sem poder encontrar um só vestígio, que ainda re-
motamente concorresse, para prova duma tal suposição, só pode ser 
explicado pelo desejo de agravar a sorte de algum adversário, desejo 
que a não ser o chefe de polícia, o Dr. Francisco Diogo Pereira de Vas-
concelos, mal estivera em um magistrado de tão elevada categoria.

Não tinha, pois, a oposição arriscado um único passo, que a 
comprometesse, mas o partido oligárquico, certo de que é odiado 
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pela população, pretendeu aterrá-la pelo aparato da força, e desde o 
dia 27 de maio, a cidade apresentava o aspecto duma praça de armas, 
tomada de viva força a um inimigo externo. A G. N. estava acampada, 
mais do que aquartelada; os pedestres constantemente rondando; as 
entradas da povoação tomadas; e tudo, enfim, prevenido para uma 
vigorosa resistência.

Marcha do presidente interino da Cidade de Barbacena sobre 
a de São João del-Rei

Resolvido a marchar sobre a Cidade de São João del-Rei, o pre-
sidente interino, firme, porém, em o propósito de não derramar uma 
só gota de sangue, salvo o caso de indeclinável necessidade, tratou de 
fazer aproximar à cidade uma força, capaz de impor aos dissidentes, 
e de os obrigar a cederem ao único aspecto dela. Ordenou, pois, que 
partissem pela estrada chamada do Barroso, cento e tantos guardas 
nacionais, comandados por Manuel Francisco Pereira de Andrade; 
que a Companhia de Prados fosse na manhã do dia 18 tomar a ponte 
do Pouso Real, e ele com o seu secretário e algumas outras pessoas 
tomou o caminho do Pouso Real, fazenda do finado Antônio dos Reis 
Silva, onde chegou pelas 11 horas da noite. Aí foi recebido e magni-
ficamente agasalhado pelo Rev. Valério dos Reis Silva Rezende e seu 
irmão Francisco dos Reis, aos quais, bem como aos capitães Fonseca 
e Custódio Fagundes, era principalmente devida a reunião das Com-
panhias de Guarda Nacional da Onça e Piedade, que se apresentaram 
com seus oficiais em sua quase totalidade.

Havia o presidente interino determinado também que a G. N. 
da Madre de Deus, Carrancas, e um contingente do batalhão do Tur-
vo, marchasse no dia 17 a encontrar-se com ele no lugar do Morro 
Redondo. Pelas 9 horas da manhã do dia 17, partiu o presidente inte-
rino da Fazenda do Pouso Real, e a légua e meia de marcha encontrou 
as Companhias da Piedade e Onça, com as quais chegou ao Morro 
Redondo, pelas três horas da tarde. Soube-se aí que as autoridades 
de São João del-Rei faziam todo o possível, para reunirem forças com 
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que opusessem à entrada dos insurgentes; que da Lagoa Dourada 
haviam elas feito conduzir uma porção de muito bom armamento, 
enviado da corte, para ser entregue ao governo provincial, e que 
fora aí retido pelo tenente-ajudante Antônio José Bernardino a fim 
de que os insurgentes se pudessem dele utilizar em tempo. Foi tam-
bém presente ao presidente interino um ofício do delegado da vila ao 
subdelegado da Onça, no qual asseverava aquele, achar-se na cidade 
uma força de três mil homens, bem armados e melhor municiados, 
e possuídos de grande entusiasmo para rebaterem os insurgentes.

Este ofício, longe de abater os ânimos dos guardas nacionais, 
cujo número passava de quatrocentos, por já se haverem reunido às 
primeiras as Companhias de Carrancas e Madre de Deus ao mando 
do tenente Joaquim Leonel de Azevedo, bem como um contingente do 
batalhão do Turvo, comandado pelo alferes Gabriel Ribeiro Salgado, 
longe de produzir mesmo a menor impressão de terror, foi o mais po-
deroso estímulo para a coluna, que unânime pediu a voz de marcha. 
Tive ocasião de ouvir a maioria dos guardas nacionais fazer fervoro-
sos votos, a fim de que os oligarcas se empenhassem na resistência.

Proclamação do presidente interino em São João del-Rei – 
Entrada do mesmo na cidade

Quem visse o estado bélico, e a energia que, desde o dia 27 de 
maio, se desenvolvia na Cidade de São João del-Rei, por parte das 
autoridades legais, as fanfarronadas, os gabos, e a audácia dos oligar-
cas, acreditara que rios de sangue correriam pela cidade, antes que 
nela pusesse um pé os insurgentes. Apenas ali constou o ocorrido na 
Cidade de Barbacena em 10 de junho, subiu ao maior auge a irritação 
da facção, aparatosas providências se tomaram, conservou-se a força 
constantemente em armas, todos os indivíduos que podiam susten-
tar o peso duma espingarda foram chamados a serviço, os oficiais to-
maram o distintivo de militares em campanha, tudo se dispôs, enfim, 
para uma vigorosa resistência. Os homens da oposição, porém, que 
muito de perto conheciam os adversários que tinham a combater, 
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liam-se das bravatas desses, que sempre se haviam mostrado covar-
des no perigo e insolentes na vitória; corações de pomba no comba-
te, e entranhas de tigre na carnagem.

Chegou, com efeito, o dia da fatal experiência; foi o 17 de ju-
nho, pelas três horas da tarde. Um piquete de observação trouxe a 
notícia de que do lado do Eivas se aproximavam forças, e esta infaus-
ta nova produziu geral desmaio nos, ainda na manhã desse dia, tão 
valentes e insultadores oligarcas. Correm todos à casa do delegado, 
e aí celebram um conselho. A G. N. achava-se formada, porém desar-
mada, porque as autoridades mais se confiando nos pedestres que 
nela, haviam por aqueles distribuído o armamento e munição. Os 
mais exaltados antes foram, então, os mais covardes. O tenente-coro-
nel comandante da G. N., que tantos insultos havia prodigalizado nos 
dias anteriores aos seus subordinados, perguntava-lhes agora com 
voz suplicante, se o não queriam para seu comandante? Gritos de 
“fora” foi a única resposta a tanta covardia. Foi pelo chefe da legião 
ordenado ao tenente Ruas, instrutor, mandado, havia pouco, pelo 
presidente Veiga, que tomasse o comando do batalhão; teve, porém, 
o mesmo recebimento; apresenta-se, finalmente, o major Francisco 
José de Alvarenga, e foi ele acolhido pela G. N. com aclamações e vi-
vas. Atreveu-se, então, um guarda nacional a soltar um viva ao pre-
sidente interino, e tanto bastou para que os oligarcas, lançando ao 
chão as armas, se arremessassem uns aos pés, outros aos pescoços 
dos homens da oposição, que desde esse momento mostraram a no-
breza de seus sentimentos. Cada um dos mais notáveis dentre estes 
conduziu à casa alguns dos oligarcas que mais se haviam comprome-
tido com a população. Assim, com generosidade pouco comum, re-
tribuíram os insurgentes aos inúmeros insultos, ainda nesse mesmo 
dia recebidos. Recolheram-se, pois, às suas casas, todos os que não 
quiseram acompanhar o movimento sem que tivessem a queixar-se 
da mais leve mortificação, e nelas se conservaram sem que sofres-
sem qualquer incômodo, pois que poucos foram os que, medindo 
por si os seus contrários, e com consciência pesada de remorsos, 
evadiram-se no mesmo momento.
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A notícia do ocorrido na porta do delegado tocou imediata-
mente todos os pontos da cidade, e desde logo principiaram as de-
monstrações do geral prazer. O povo inteiro não cessava de aplaudir 
e abençoar aos que o libertavam do jugo, que sobre ele fazia pesar 
esse partido feroz e déspota. O juiz de paz em exercício, Antônio 
Fernandes Moreira, coadjuvando e procurando desenvolver com 
seu exemplo, e exortações os generosos sentimentos da ilustrada 
maioria dos habitantes de São João del-Rei, conseguiu que esse dia 
tão mal principiado, fosse de júbilo e segurança para os próprios oli-
garcas, que desde logo perderam todo o temor, certos de que ainda 
por aquela vez, não seriam chamados a contas, convencidos de que o 
Partido Nacional era o mesmo de 1831, 1833 e 1840.

Pelas 6 horas da tarde entrou na cidade a força ao mando de 
Manuel Francisco e aquartelou-se com o batalhão de São João. Ao 
anoitecer, estava a cidade completamente iluminada; uma banda de 
música percorria as ruas, e de todas as casas partiam as mais since-
ras demonstrações de prazer. Enquanto estas coisas se passavam na 
cidade, tomava o presidente interino em o Morro Redondo todas as 
medidas, a fim de ocupar a cidade, sem derramamento de sangue. 
Queria ele apresentar-se em frente da povoação, e pelo lado do Bon-
fim, com a coluna a cuja frente vinha, mandando postar na Casa da 
Pólvora, que vinha do lado do Eivas; devendo ser tomada pela Com-
panhia de Prados a ponte do Pouso Real; entretanto, seria mandado 
um oficial com ofícios às autoridades, e uma proclamação, na qual 
desenvolvia os sentimentos, de que se achava possuído, de respeito 
para com o monarca, a Constituição do Estado, e a integridade do 
Império; afiançando o mais escrupuloso respeito às pessoas, às pro-
priedades e até às opiniões. Era só depois que estes meios pacíficos 
fossem improfícuos, que se empregaria a força. Tomada esta delibe-
ração, pôs-se a coluna em movimento pelas 6 horas da tarde. Quando 
os oligarcas cederam à oposição uma tão fácil vitória, ignoravam ain-
da que o presidente interino marchava sobre a cidade, e foi somente 
ao aspecto dos cento e tantos guardas nacionais vindos de Barbace-
na, que se eles deram por vencidos, bem que a G. N. da cidade, que os 
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não apoiava, estivesse desarmada, e os partidistas da oligarquia bem 
providos de armamento, e sustentados estivessem por cerca de 200 
pedestres armados de ótimas espingardas, de adarme 17, e suficien-
temente municiados.

Foi depois que entrara na cidade a força de Barbacena, que dela 
souberam que o presidente interino se aproximava pelo outro lado, 
à frente duma respeitável coluna. Davam, então, os oligarcas à sua 
covardia o nome de divina inspiração, e os primeiros iluminaram e 
mui brilhantemente as suas casas. Marchava, pois, a coluna em muito 
boa ordem, quando a légua e meia distante da cidade, ouviram-se na 
vanguarda estrondosos vivas: eram alguns indivíduos vindos da cida-
de, que traziam a notícia de se haver ali reconhecido já a autoridade 
do presidente interino; em consequência, resolveu ele continuar a 
marcha, e pelas onze horas da noite entrou na cidade. Bem reunido 
no largo chamado de São Francisco, arrebatadoras foram também as 
aclamações, com que fora recebida a coluna insurgente; todas as ca-
sas estavam ainda abertas, e a cidade com brilhantismo iluminada.

Tanto é em São João del-Rei o prestígio do Partido Nacional, 
tanto odioso e insuportável se havia em tão pouco tempo tomado à 
população o poderio do partido oligárquico!

No dia 18 foi a nova autoridade reconhecida pela Câmara Mu-
nicipal, que na mesma sessão suspendeu a execução da Lei da Refor-
ma Judiciária, fez as propostas para juiz municipal e de órfãos, e deu 
posse de juiz de direito substituto ao Dr. Domiciano Leite Ribeiro, 
que entrou imediatamente em exercício. Celebrou-se na tarde desse 
dia um pomposo Te Deum laudamus, oficiado pelo reverendo vigário 
da freguesia, o Dr. Luís José Dias Custódio, assistido por todos os sa-
cerdotes que habitam a cidade. Foi numeroso e brilhante o concur-
so do povo que concorrera à matriz; em nenhum lugar encontrou o 
presidente interino tanta e tão sincera dedicação, a qual provinha 
sem dúvida, principalmente da convicção em que estava o povo de 
São João del-Rei, de que naquele dia se acabava o domínio brutal da 
facção, que em poucos dias de governo tinha oprimido a população 
de uma maneira insuportável.
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Longe estavam porém, de prever os infelizes habitantes de São 
João del-Rei, que só por pouco tempo se suspendia a vara de ferro 
que tinha de os esmagar, e que eram aqueles para eles os últimos 
arquejos da liberdade! Que os covardes, que então se ocultavam, ou 
imploravam submissos a proteção de seus contrários, para escapa-
rem às consequências do ódio público, que tanto haviam provocado, 
seriam outra vez, com o favor e pelo esforço de braços africanos, re-
postos em os empregos, que desonram, e de que continuaram a fazer 
instrumento de perseguição, de ignóbil vingança e de torpe lucro: 
que à benéfica, amiga e ilustrada administração de Domiciano, As-
sis, Moreira, Coelho Mendes, José Maximiano e outros, sucederia a 
estúpida, vingativa e interesseira dos maléficos Coelho de Moura, S. 
Tiago, José Dias e mais séquito, que com seus despotismos e perse-
guições, têm despovoado a bela Cidade de São João del-Rei. Concluí-
do o Te Deum laudamus, dirigiu-se o presidente interino ao Largo de 
São Francisco, onde se achava postada a força, e para onde se havia 
aglomerado grande parte da população que ocupava o largo, as casas 
próximas e as ruas adjacentes, e aí leu a seguinte proclamação.

Proclamação aos habitantes de São João del-Rei

“São-joanenses!

Colocado na administração da Província em consequência do 
movimento político feito na Cidade de Barbacena, em o dia 10 do 
corrente mês, eu sinto o mais vivo prazer por achar-me entre vós, 
e por ver abraçado com entusiasmo esse sentimento generoso, que 
anima o coração dos briosos mineiros prontos a todos os sacrifícios 
para sustentar a Constituição e o trono. Não me eram desconhecidos 
os vossos sentimentos de amor da Pátria; e foi para libertar-vos do 
jugo que pretendiam impor-vos as autoridades, sob cujo domínio es-
táveis, que eu marchei à frente de uma força respeitável, quase toda 
composta dos habitantes do vosso município.

O meu coração exultou de júbilo, quando se me anunciou que 
vós havíeis sacudido esse jugo e feito ouvir com estrondo a voz da 
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maioria, poucas horas antes, e que eu poderia entrar pacificamente 
na cidade, como desejava, sustentado tão somente pelo voto livre de 
seus habitantes. Vós fostes talvez a parte dos mineiros sobre quem 
mais pesou o jugo da escravidão, que maiores vexames e persegui-
ções experimentou; mas também deveis ter a glória de haverdes lan-
çado por terra, com maior estrondo, o colosso em que se apoiava 
essa facção que vos oprimia, ostentando toda a vossa generosidade 
contra inimigos implacáveis, tanto mais digna de louvor quanto mais 
era de recear que excedesse seus limites a indignação do povo tão 
fortemente provocado.

Uma só gota de sangue não foi derramada; um só insulto não 
foi feito aos vossos perseguidores no meio do geral entusiasmo. Re-
cebei, pois são-joanenses, o louvor que vos cabe por vossa conduta, 
e continuai firmes na defesa da causa, que temos jurado sustentar, e 
o seu triunfo será infalível. Viva a nossa santa religião. Viva a Consti-
tuição e o Ato Adicional. Viva S. M. o Imperador e sua augusta família. 
Vivam os briosos mineiros. Vivam os generosos são-joanenses.

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha.”

A Câmara Municipal da Vila de São José reconhece a 
autoridade do presidente interino – Marcha deste para a Vila 
de Queluz

No dia 18 de junho, recebeu o presidente da Câmara Municipal 
de São José ofícios do presidente interino, em que se lhe ordenava 
anunciasse por editais, que se achava suspensa a execução da refor-
ma judiciária e fizesse as propostas para juízes municipal e de órfãos. 
Bem que o presidente da Câmara Municipal fosse muito afeiçoado à 
oligarquia, todavia, deixou-se facilmente persuadir da necessidade 
de obedecer e prontamente convocando a Câmara, cuja maioria ade-
ria aos princípios dos insurgentes, foi sem dificuldade alguma reco-
nhecida a autoridade do presidente interino; publicaram-se editais, 
em que se anunciava estar suspensa a lei de 3 de dezembro, e se fize-
ram as propostas para as novas autoridades.
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Este procedimento da Câmara de São José foi de grande alcan-
ce para os insurgentes, facilitando ao presidente interino a disposi-
ção da G. N. daquele importante município. Foram mudados alguns 
oficiais superiores da G. N. e as novas nomeações recaíram sobre as 
influências legítimas e naturais do município, pois que eram justa-
mente estas que não mereciam a confiança do governo oligárquico. 
Assim, os novos nomeados achavam toda facilidade em reunir a G. 
N., acostumada a respeitá-los e a considerá-los, ainda fora dos cargos 
que ora exerciam.

O presidente Veiga em seus ofícios ao governo-geral asseve-
rava poder tirar do Município de São José cerca de mil homens, pelo 
menos, entretanto que esse município não deu à legalidade um único 
soldado. Estes exemplos, contudo, não convenceram nunca a oligar-
quia de que devia procurar para os empregos, não indivíduos, que 
devam toda a importância aos cargos, mas os que deem importância 
e prestígio aos empregos. Foi seguindo esta máxima, que o presiden-
te interino se viu rodeado da flor da Província, e teve a glória de ver 
correrem para se alistarem sob suas bandeiras tantos e tão distintos 
cidadãos; e foi assim que sem ter à sua disposição um único meio 
coercitivo, sem usar nunca da menor violência, pôde formar um tão 
luzido, como valente exército.

Bem que a autoridade do presidente interino fosse sem opo-
sição reconhecida pela municipalidade da Vila de São José, e suas 
ordens obedecidas em todo o município, constou-lhe, entretanto, 
que o major Mateus Furtado de Mendonça, membro proeminente 
do partido oligárquico, tratava de reunir forças na freguesia da Lage, 
por parte da legalidade; conduzido, porém, à presença do presidente 
interino, tratado com toda a discência, foi mandado imediatamente 
para sua casa, sem que desse de sua presente e futura conduta algum 
outro fiador mais que sua palavra de honra, de nada haver tentado e 
nada pretender tentar contra a causa dos insurgentes.

Tal foi a moderação destes, que, sendo-lhes denunciados al-
guns indivíduos, que contra eles tramavam com todas as suas forças, 
não sofreram esses o menor incômodo. Foi denunciado Francisco 
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de Paula de Almeida Magalhães de estar aprontando cartuchame e 
mochilas, (que não eram para os insurgentes) e nem ao menos uma 
busca foi dada em sua casa.

O desembargador Gabriel Mendes dos Santos, denunciado de 
reunir guardas nacionais contra os insurgentes, nada sofreu. Quanto a 
este indivíduo, os insurgentes o conheciam bastante e sabiam quanto o 
tinha prostrado o choque do dia 17, para que se pudessem recear dele; 
em verdade, o desembargador Gabriel nada tentava; nem mesmo acha-
va esconderijo, que o pusesse a salvo dos perigos que fantasiava. Ele vin-
gou-se depois da luta, aconselhando o massacre de presos indefesos e 
todas as barbaridades que se cometeram na Cidade de São João del-Rei.

Todavia, pedia a prudência, que ao menos se verificassem es-
sas e outras denúncias, entretanto, nada se fez. Destes fatos pode o 
leitor imparcial concluir quais eram as intenções dos insurgentes, 
que se, como lhes atribuem, outras tivessem que não fossem as cons-
tantemente manifestadas em todas as suas proclamações e atos, ou-
tro teria sido também o comportamento deles, não só a respeito dos 
que francamente os hostilizavam, mas ainda dos que lhes pareces-
sem suspeitos.

Demorou-se o presidente interino na Cidade de São João del-
-Rei somente o tempo preciso para dar algumas providências sobre 
o sul da Província, e determinou marchar para a Vila de Queluz. Fir-
me no propósito de evitar quanto possível lhe fosse o incômodo das 
Guardas Nacionais, e o aparato bélico, ordenou que a força, vinda de 
Barbacena, voltasse; e autorizou a Manuel Francisco para organizar 
um corpo de voluntários, incumbindo-lhe também o comando da 
coluna, que devera permanecer na estrada do Paraibuna, com o fim 
de obstar a passagem de forças por aquele lado. Deixou na Cidade 
de São João del-Rei uma coluna com cerca de 500 homens, que ali 
ficara inteiramente ociosa, e com ela um dos melhores oficiais, que 
tinham os insurgentes, (Alvarenga), a quem foi incumbida a organi-
zação dum outro batalhão de voluntários, fazendo retroceder para o 
Arraial do Turvo o contingente, que de lá viera, e partiu para a Vila de 
Queluz, levando apenas um piquete que lhe servia de guarda.
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Se o presidente interino, conduzindo de São João del-Rei a for-
ça, que inútil ali ficara, e aproveitando os imensos recursos que lhe 
ofereciam os importantes Municípios de São José, Bonfim, Queluz e 
Barbacena, se empenhasse imediatamente em reforçar a coluna de 
Queluz, se apresentasse a 25 ou 26 de junho em frente da capital com 
uma tão respeitável força, teria tomado facilmente o Ouro Preto, e 
fácil é de ver a importância e solidez que ganharia a causa dos insur-
gentes; mas a demora que teve o presidente interino em Barbacena 
e São João del-Rei, e a notícia de que chegara ele em Queluz desa-
companhado de força, tanto alentou ao governo e seus partidistas, 
quanto desanimou aos que poderiam tentar ainda alguma coisa na 
capital em apoio do movimento. Assim; o sistema de evitar choques 
e o derramamento de sangue, deixando tudo a cada uma das povoa-
ções, comprometia diariamente a causa dos insurgentes.

Sucessos das Vilas de Baependi e Oliveira

A Vila de Baependi era para a legalidade o ponto mais impor-
tante, não só porque tinha nela o governo grande apoio, mas tam-
bém por causa dos imensos recursos de que por aquele lado pudera 
dispor. Por isso, e pela importância da posição, que domina uma das 
mais frequentadas estradas, que comunicam a de Minas com a Pro-
víncia do Rio de Janeiro e com a de São Paulo, havia o governo man-
dado ali criar um corpo de primeira linha, comandado pelo major 
João Evangelista de Sousa Guerra.

À primeira notícia do rompimento de 10 de junho correram de 
todos os pontos do município, muito principalmente da importante 
freguesia do Pouso Alto, poderosos reforços, que vieram guarnecer 
a vila, e dentro em pouco existia nela uma coluna legalista, que se 
elevava a 800 homens, aos quais não faltavam bom armamento e 
suficiente munição. O delegado de polícia, desenvolvendo bastante 
energia, mandava prender os homens da oposição, e entre outros 
achava-se detido o abastado proprietário Manuel Nogueira de Sá, 
bem que irmão do chefe de legião, um dos mais notáveis legalistas 
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do município. Assim, os oposicionistas da Vila e Município de Bae-
pendi, e muitos outros indivíduos dos Municípios de Pouso Alegre e 
Campanha se haviam refugiado na fazenda do proprietário Gabriel 
Francisco Junqueira, para escaparem à sanha dos delegados respec-
tivos. Pode-se facilmente compreender qual fora a irritação, produzi-
da pela perseguição brutal, em toda a parte desenvolvida pelos agen-
tes da polícia, que para perseguirem um indivíduo, não procuravam 
saber se ele por atos, por escritos, ou ao menos por palavras, apoiava 
os insurgentes. Ter votado como eleitor nos deputados que perten-
ceram à Câmara dissolvida; ter pertencido à oposição; manifestar 
simpatias por ela, era bastante para que o indivíduo, bem que dentro 
do seu coração reprovasse o movimento, e em nada o coadjuvasse, 
fosse considerado suspeito, e desde logo todo o suspeito deixava de 
ser inocente, e sobre ele empregava-se a energia violenta, pelo presi-
dente Veiga recomendada a seus agentes policiais. Os que se viam in-
justamente perseguidos, arrancados ao seio de suas famílias, os que 
tinham parentes, ou amigos foragidos encaravam o Movimento de 
10 de Junho como uma necessidade geral, uma medida de salvação, e 
bem depressa o distinto e venerável Junqueira viu-se cercado de mil 
e tantos proprietários, negociantes e capitalistas.

As autoridades de Baependi, sustentadas por alguns poderosos 
proprietários da freguesia de Pouso Alto e pela forte coluna, que guar-
necia a vila, prosseguiam no sistema de perseguição, e formavam ali 
um núcleo de oposição aos insurgentes, que lhes devia incutir sérios 
receios; fazê-las reconhecer a autoridade do presidente interino era 
para os insurgentes uma necessidade palpitante; mas era também um 
objeto difícil. Entretanto, se os legalistas se conservassem na Vila de 
Baependi, seriam reforçados com socorros, mandados da corte e dos 
municípios ao sul, onde o movimento não havia ainda penetrado, pela 
barreira que lhe opunha a Vila de Baependi; os insurgentes, pois, pu-
seram-se em movimento e se foram aquartelar no Ribeirão, fazenda 
de José Inácio Nogueira de Sá, que dista uma légua da vila.

Foi um dos mais belos aspectos que produzira o Movimento de 
10 de Junho, o que apresentava a coluna Junqueira, e um dos honro-
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sos feitos-darmas dos insurgentes, a submissão da Vila de Baepen-
di. Compunha-se aquela coluna de mil e duzentos a mil e trezentos 
homens, cujas quatro quintas partes constavam dos mais notáveis 
proprietários, negociantes e capitalistas dos Municípios de Baependi 
e Aiuruoca; era ela comandada por Junqueira e por Francisco José 
de Andrade, assistidos pelos conselhos do prudente e avisado Do-
mingos Teodoro e do refletido Dr. Honório; eram estes dois coman-
dantes, qualquer dos quais dobrara já os 60 anos, e qualquer deles 
cercado de numerosas relações de parentesco e amizades; eram os 
prudentes avisos de Domingos Teodoro, autorizados pelas palavras 
do conceituoso Dr. Honório, que moderavam o fogoso entusiasmo de 
uma mocidade ardente, que pedia com instância que se atacasse a 
vila. Eram, pois, os Junqueiras, Domingos Teodoro, Francisco José de 
Andrade, Dr. Honório, Zeferino dos Santos, Brandões e outros mui-
tos cidadãos, cujas ambições se limitaram sempre a adquirir por sua 
moralidade e bons ofícios a estima de seus concidadãos, que nada 
tinham a perder ou a ganhar com a mudança dum ministério, que 
da política nada tinham a pretender, os que com a arma ao ombro, e 
além de enormes despesas, que fizeram com a sustentação duma tão 
forte coluna que à sua custa armaram, municiaram, não recuaram 
também ante o risco das próprias vidas, expondo-as com toda a va-
lentia ao fogo, quando do fogo soou a hora.

Tão geral, tão profunda convicção tinham todos de que o Mi-
nistério de 23 de Março atraiçoava a Coroa e a Nação! Tanta irritação 
levara aos ânimos a execução da Lei da Reforma Judiciária! Tão gran-
de fora o desespero, que produzira a ideia de haver sido colocado 
ainda uma outra vez na presidência de Minas Bernardo Jacinto da 
Veiga. Postada na Fazenda do Ribeirão a coluna Junqueira, procura-
ram os influentes, por meios pacíficos, reduzir os legalistas a reco-
nhecerem o governo do presidente interino. No caso de vir a mão 
as duas forças, toda a vantagem deveria ficar aos legalistas, por que, 
ainda que a coluna Junqueira fosse superior em número, estava ela 
mal armada e não tinha um oficial, que a dirigisse: sobrava-lhe so-
mente um patriotismo ardente e uma desinteressada coragem.
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Ao princípio, zombaram os legalistas das propostas dos insur-
gentes, porque, bem armados e fortificados, nada tendo a recear, an-
tes socorros a esperar pelo lado do sul, por onde podiam vir forças 
da Campanha e Pouso Alegre, e até da corte pela estrada do Picu, 
conservando guarnecida a parte, por onde unicamente pudera a co-
luna insurgente passar o rio, que fica ao norte da vila, podiam eles 
manter-se na povoação pelo tempo que lhes conviesse. Frustradas as 
tentativas para que se efetuasse, sem efusão de sangue, o reconheci-
mento da autoridade insurgente, resolveram-se, enfim, estes a atacá-
-la. Fizeram os insurgentes passar para além do rio, cautelosamente, 
oitocentos homens, que na madrugada do dia 25 de junho foram pos-
tados sobre duas eminências que dominam a povoação, e o resto da 
coluna ficou em frente da força legalista da guarnição à ponte.

Pela manhã soaram as cornetas insurgentes sobre os altos. Os 
legalistas estavam cercados e desanimados. Firmes em evitar cho-
ques, os insurgentes ofereceram, ainda, meios de se acabar a con-
tenda, sem derramar sangue; e os legalistas aceitaram esta proposta 
com vivo reconhecimento. Assinaram-se, pois, os artigos seguintes e 
foram eles religiosamente cumpridos.

Condições com que as forças insurgentes estacionadas no 
cerco de Baependi entraram na mesma vila 

“Nós, abaixo-assinados, declaramos e prometemos cumprir as 
seguintes condições: que nós os que temos feito resistência ao mo-
vimento revolucionário, querendo evitar derramamento de sangue, 
nos obrigamos a dispersar todo o povo que se acha reunido em nos-
sas fileiras, entregando o armamento nacional e o cartuchame que 
houver, e protestamos reconhecer a autoridade do novo presidente 
interino, uma vez que esteja apoiado na maioria da Província, assim 
como prometemos debaixo de nossa palavra de honra, não trair, 
nem consentir que sejam traídas as condições estipuladas, e como 
consequência do que já está tratado, e na mesma conformidade, não 
faremos oposição alguma à suspensão da Lei das Reformas, e seus 
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regulamentos, e à efetiva execução dos códigos e mais leis, que se 
acham prejudicadas pelas ditas reformas. E nós os que promovemos 
o movimento nacional, e nele nos empenhamos para o reconheci-
mento do novo presidente interino, José Feliciano Pinto Coelho da 
Cunha, para o fim de serem suspensas as Leis das Reformas e seus 
regulamentos, e postas em execução a Lei dos Códigos do Proces-
so Criminal e mais leis prejudicadas, declaramos e prometemos não 
fazer hostilidades, nem consentir se façam a todos do outro lado es-
tipulante, assim como fazer dispersar o povo reunido, logo que se 
faça entrega do armamento e cartuchame; declaramos mais quanto 
ao armamento, se por ventura for requisitado por um outro ponto, 
nunca deixará de pertencer a este município, entregando-se de par-
te a parte os presos por motivos políticos, não servindo de suspeita 
para hostilidades aquela força que o juiz de direito julgar convenien-
te, a fim de dar expediente e execução a todas as ordens que tiver de 
emitir em razão de seu cargo.

Joaquim Inácio de Melo, Joaquim Nogueira de Sá, José Ribeiro 
da Luz, Manuel Pereira de Barras, Honório Rodrigues de Faria e Cas-
tro, Gabriel Francisco Junqueira, Domingos Teodoro de Azevedo e Pai-
va, Zeferino José dos Santos, Joaquim Fabiana Alves.”

Em observância deste convênio, foi no dia 26 de junho reco-
nhecida pela Câmara Municipal a autoridade insurgente. Muitos dos 
mais considerados legalistas, tocados de reconhecimento, protesta-
vam nada mais tentar contra a nova ordem de coisas; retiraram-se 
para suas casas, e alguns procuraram a Província do Rio de Janeiro, 
ao chegarem a Pouso Alto foram alentados uns e outros pelas notí-
cias de São Paulo e pelos socorros vindos da corte. Esqueceram-se, 
pois, de suas promessas e procuraram suas fileiras, para voltarem 
sobre a vila, onde apenas se havia deixado uma pequena guarnição; 
e os que com tanta generosidade tratados pelos insurgentes, lhes ha-
viam dado palavra de honra de não mais hostilizá-los, os que nos 
momentos de maior risco protestavam não tomar parte na luta e se 
deixaram ficar tranquilos em suas casas, eletrizados pelos sucessos 
da Província de São Paulo, apresentaram-se formidáveis e ameaça-
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dores. Ir-se-á vendo para o diante, como em toda parte a boa-fé e a 
falta de direção perderam os insurgentes.

Se depois do brilhante sucesso de Baependi não confiassem 
eles nas protestações dos legalistas, se perseguindo-os, fizessem ca-
minho direito para Campanha, nem tivera lugar a reunião do Picu, 
nem do sul marchara contra eles uma coluna; os oposicionistas das 
vilas de Pouso Alegre, Jacuí, e Cidade da Campanha ter-se-iam reani-
mado e reforçariam poderosamente a coluna que marchasse de Bae-
pendi. Não se queria, porém, a guerra civil, contentavam-se todos, 
com que seus municípios fossem libertados do jugo infernal da po-
lícia judiciária, e todos erguiam os braços para o monarca, de quem 
esperavam remédio radical a mal tão grave, demitindo o gabinete 
liberticida. E é em presença destes fatos, que o ex-presidente Veiga, 
com o fim de agravar a sorte de alguns inimigos pessoais, teve o arro-
jo de afirmar à face do País, que os que apoiaram o Movimento de 10 
de Junho, como os que o fizeram, haviam proclamado uma república!

Enquanto na Vila de Baependi os insurgentes forçavam os le-
galistas ao reconhecimento da autoridade do presidente interino, em 
outros municípios era ela abraçada com entusiasmo. A Vila da Oli-
veira, onde se supunha preponderar o partido da oligarquia, que na 
eleição de 1840 conseguira colocar na Câmara Municipal uma maio-
ria sua, incutia temores. Entretanto, fora da Cidade de São João, co-
missionado pelo presidente interino, Cesário Augusto Gama, a fim de 
que de combinação com seu irmão Francisco de Paula Justiniano da 
Gama, vigário Pedro de Meireles Barros, Silvério José Bernardes, Joa-
quim Ferreira Carneiro, José Ferreira de Carvalho e outros distintos 
oposicionistas, procurasse ali efetuar o reconhecimento da autori-
dade insurgente. Com efeito, nenhum dos oposicionistas com que se 
contava recusou-se, e no dia 22 de junho reuniu-se a Câmara Munici-
pal sob a presidência do prestante cidadão Joaquim Ferreira Carnei-
ro, reconheceu a presidência interina e fez, como lhe era recomen-
dado, publicar por editais a suspensão da Lei da Reforma Judiciária, 
e as propostas para as autoridades do antigo código. O Município da 
Oliveira, com que até então bem pouco contavam os insurgentes, foi 
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um dos que mais poderosamente apoiaram o Movimento de 10 de 
Junho. Daí marcharam alguns cidadãos, que foram até Santa Luzia, 
merecendo especial menção Francisco de Paula Justiniano da Gama, 
que até o último momento acompanhou a causa dos insurgentes. É 
a esse município que pertence a heroica povoação do Cláudio, onde 
se reunira, e até princípios de setembro se conservara, uma coluna, 
contendo 550 praças, sustentada e municiada à custa dos particula-
res, entre os quais se distinguiram o tenente Custódio José da Silva, 
padre João Pinto Teixeira e outros, cujos nomes sinto ignorar.

Assim, por toda parte encontrava o Movimento de 10 de Ju-
nho um desinteressado apoio na classe, também a mais abastada 
e independente da sociedade, a dos proprietários. O procedimento 
dos habitantes do Cláudio e dos das povoações adjacentes, que ali 
se reuniram, oferece ainda uma prova incontestável de que o Movi-
mento Político de 10 de Junho fora mui voluntariamente sustentado 
por todos aqueles que o apoiaram, pois que naquele arraial nenhu-
mas pessoas existiam, que relacionadas fossem com os autores do 
mesmo movimento; e se a brilhante coluna do Cláudio tivesse quem 
a dirigisse, teria ela levado ao exército insurgente esse tão importan-
te acréscimo de força; entretanto, ficou ela inutilizada por falta de 
direção, e os dedicados habitantes do Cláudio, sem que pudessem 
prestar serviços à causa insurgente, comprometeram-se gravemente 
e suportaram, por isso, a perseguição e as depredações dos legalistas 
da Vila de Tamanduá, como em outro lugar se há de ver.

Marcha da coluna de Lavras para a Oliveira, e desta vila 
sobre a do Tamanduá

O Movimento de 10 de Junho progredia, quase sem oposição, 
ao sul da Província, tendo-se por ele declarado em menos de 15 dias 
os Municípios de Queluz, Bonfim, Pomba, Barbacena, São José, São 
João del-Rei, Lavras, Aiuruoca, Baependi e Oliveira. O Município de 
Tamanduá era um dos que gemiam debaixo da maior opressão. O juiz 
de direito, cunhado do desembargador Honório, e o juiz municipal 
substituto, Francisco Soares, tinham ali desenvolvido a mais terrível 
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perseguição. A cadeia estava atulhada de presos, uns comprometi-
dos em fantásticos processos, outros, em virtude da suspensão de 
garantias, e muitos outros indivíduos, para escaparem aos horrores 
da perseguição, se haviam internado pelos sertões e pelas matas. Ar-
rancar aquele importante município a tantos padecimentos era uma 
ação, além de importante e útil, assaz meritória; e a glória de a em-
preender coube aos valentes guardas nacionais do Município de La-
vras e da Oliveira, especialmente aos dos curatos do Cláudio, Japão, 
Santo Antônio do Amparo e do curato de São Francisco, do mesmo 
Município de Tamanduá, e Bom Sucesso, do Município de São José, 
reunidos todos em uma coluna, que subia em número de praças a 
cerca de 600 homens, cuja direção foi incumbida ao Dr. José Jorge da 
Silva, que com tanta eficácia e zelo trabalhara na sustentação do Mo-
vimento de 10 de Junho, promovendo-o na Vila de Lavras e marchan-
do, finalmente, à frente desses bravos que tomaram sobre si libertar 
o Município de Tamanduá do barbarismo que sobre ele pesava.

Nesta, como em outras muitas ocasiões, foi fatal aos insurgen-
tes a falta de oficiais que os dirigissem. Fortes e numerosas colunas 
se reuniram, possuídas do melhor espírito, não lhes faltava boa von-
tade e coragem; dissolviam-se, porém, por não haver quem as diri-
gisse. Os legalistas de Tamanduá, advertidos da marcha da coluna 
insurgente, se vieram postar de emboscada a três léguas aquém da 
vila, em um lugar apropriado. Cometeram os oficiais a falta de não 
esperarem pela força, que marchava do Arraial de São Francisco, ao 
mando de Manuel Rodrigues de Andrade, homem prático dos luga-
res, e de se irem internando por uma mata, sem que tivessem toma-
do qualquer precaução, a fim de evitarem alguma surpresa que mui-
to naturalmente deviam recear. Caíram, pois, na emboscada, e o fogo 
inesperado, feito sobre a vanguarda da coluna, pô-la imediatamente 
quase toda em debandada; uma parte dela fez corajosa resistência e 
conseguiu por fim que se retirassem os legalistas, de sorte que, am-
bas as partes combatentes debandaram-se depois dum tiroteio.

Se os insurgentes tivessem quem os conduzisse, se não fora 
a fatal moléstia do Dr. José Jorge, que o obrigara a ficar na Vila da 
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Oliveira, a do Tamanduá houvera sido tomada, pois que, ali, uma 
grande parte da força, que sustentava a legalidade, aderia aos prin-
cípios dos insurgentes, e só esperava por um apoio para se decla-
rar. Na Vila Nova da Formiga, pertencente também à Comarca do 
Rio Grande, existia, reunida pela legalidade, uma força, que disposta 
estava a reforçar as fileiras insurgentes desde o momento, em que 
se estes apresentassem fortificados na do Tamanduá; no Município 
de Uberaba, não faltava aos insurgentes apoio, e forte. No do Araxá 
se havia reunido uma forte coluna dirigida por Joaquim Carneiro de 
Mendonça, major Silvestre, Francisco Alves da Cunha Menezes e ou-
tros, a qual no dia 20 de julho atacou a vila, tendo mandado adiante 
a proclamação seguinte:

Intimação aos legalistas da Vila do Araxá

“Viva a santa religião! Viva a Constituição do Império! Viva o 
nosso adorado monarca, o Sr. D. Pedro II! Abaixo a reforma! Achando-
se o nosso exército acampado à frente desta vila, e tendo só por fim 
defender a santa religião, a Constituição, o nosso adorado imperador, 
o Sr. D. Pedro II, e reconhecemos o Exmo. José Feliciano, presidente 
interino desta Província, já reconhecido como a V. S. não é oculto; e 
só tendo por fito este exército protestar contra a reforma do código, 
como se tem praticado por todos os ângulos do Império do Brasil, a 
que V. S. não desconhece, exigimos resposta, para nossa inteligência. 
Deus guarde a V. S. Acampamento, 20 de julho de 1842.

Ilmo. Sr. Coronel Mariano Joaquim de Ávila.

Silvestre Ribeiro Barbosa, Inácio Mendes de Carvalho, Francisco 
Rodrigues de Melo Cabral, comandante do Exército.”

Esta proclamação é ainda um documento da maior importân-
cia, e que leva até a evidência as puras intenções dos insurgentes. 
Homens que estavam separados por longas distâncias, correm às 
armas apenas ouvem o grito de resistência; mas sem que se possa 
razoavelmente supor qualquer combinação anterior, nenhuma outra 
bandeira levantaram, que não seja a da monarquia Constitucional; 
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seu primeiro viva é, em todos os lugares, ao monarca, e dentre tantos 
grupos que se insurgiram, não parte uma só voz, uma palavra que 
desminta o pensamento de todos. Só Deus pode conhecer intenções, 
mas quando atos externos desta ordem existem para justificá-las, 
rejeitar estes testemunhos é obrar irracionalmente; é desprezar os 
mais ordinários preceitos da Hermenêutica e Crítica, é enfim decla-
rar-se em luta com o raciocínio e a boa-fé.

Repelida esta proclamação pelos legalistas, travou-se um com-
bate, que durou algumas horas; preparavam-se os insurgentes para 
voltarem a carga, quando receberam um expresso, que levou-lhes a 
notícia da pacificação de São Paulo, e de que forças daquela província 
marchavam sobre a de Minas; julgaram então perdida a causa que 
sustentavam, e se retiraram. Sem estas ocorrências, e se fosse ocu-
pada a Vila de Tamanduá pelos insurgentes, o movimento penetraria 
duma maneira irresistível nas Comarcas do Paraná, Rio Grande e Pi-
racutu, e, neste caso, muito fortes tornar-se-iam os insurgentes. Não 
tinham, porém, estes quem os dirigisse em todos esses pontos; as 
massas reuniam-se prontamente; os proprietários as sustentavam, 
armavam, municiavam, e conduziam, mas não havia um plano, não 
tinham eles ideias algumas de tática militar, e as mais luzidas colu-
nas, possuídas dos melhores desejos se dissolviam como as empolas 
do mar. Assim aconteceu à bela coluna de Lavras, e o Município de 
Tamanduá continuou gemendo sob a vara de ferro dos despiedosos 
legalistas Pantalião, Antunes Corrêa, Francisco José Soares, Narciso e 
Pinheiro. Os presos foram desde então mais rigorosamente tratados 
e tiveram de sofrer um verdadeiro martírio.

O Movimento de 10 de Junho é apoiado fortemente ao norte 
da Província; ataque e tomada da Vila do Caeté

O Município de Santa Bárbara foi, dos que ficam ao norte da 
Província, o primeiro que se declarou enérgica e fortemente em 
apoio do Movimento de 10 de Junho. Reuniu-se a municipalidade no 
dia 16 de junho sob a presidência do cidadão João Antônio de Maga-
lhães, e por indicação do vereador Francisco Pais Rabelo Horta foi 
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reconhecida a autoridade insurgente, já no dia anterior proclamada 
em uma grande reunião de povo e G. N.: o cidadão Manuel Tomás 
Pinto de Figueiredo Neves, nomeado pelo presidente interino coro-
nel comandante da Legião da Guarda Nacional do município, prestou 
juramento perante a municipalidade e entrou no exercício daquele 
emprego; e para logo uma forte e luzida coluna se reuniu sob o seu 
comando. Os Municípios da Itabira e Caeté, limítrofes do de Santa 
Bárbara, apresentaram-se em resistência, e a Vila do Caeté foi ocupa-
da por uma coluna ao mando do coronel João da Mota Teixeira.

No Município da Itabira preponderava o Partido Liberal, que 
todavia entendeu não se dever mover, e isto, talvez, porque a pru-
dência pedia que se esperasse pela entrada do presidente interino 
na capital que a todos parecia infalível; ou por que, não tendo havido 
precedentes disposições, nem preparações algumas, e sendo a vila 
imediatamente ocupada por uma companhia de caçadores de mon-
tanha, não se puderam os oposicionistas reunir para combinarem 
um movimento.

Entretanto, é certo que eles não reforçaram as fileiras da lega-
lidade, não abandonaram suas antigas crenças e convicções; algum, 
(o capitão Vicente) se veio reunir aos insurgentes de Santa Bárbara, 
sem que lhe servisse de obstáculo uma numerosa família e uma con-
siderável casa de negócios; outros, tão suspeitos foram à legalidade, 
que ainda depois de acabada a contenda, sofreram todo o gênero de 
perseguição e se viram forçados a procurar o asilo das matas; assim 
aconteceu ao vigário José Felicíssimo do Nascimento e ao negocian-
te João Batista Drumond. Estavam, pois, guarnecidos pelos legalis-
tas as Vilas de Itabira e Caeté. A coluna de Santa Bárbara, devendo 
desprezar a reunião de Caeté, como o fizera a respeito da de Itabira, 
e marchar rapidamente sobre o Ouro Preto, pelo lado de Mariana, 
obstando assim a que o presidente Veiga recebesse os poderosos re-
cursos, que por aquela parte os primeiros lhe chegaram, acreditou 
fazer melhor serviço, indo primeiro desbaratar a força do Caeté. Fa-
zia parte da coluna de Santa Bárbara o forte e disciplinado batalhão 
daquele nome, e era ele dirigido por dois hábeis e bravos oficiais, o 
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capitão Manuel Joaquim de Lemos e o alferes Joaquim Martins, ele-
vado o primeiro a chefe da legião, e o segundo a tenente-coronel do 
batalhão de Santa Bárbara.

Chegados ao Caeté, tentaram os insurgentes reduzir pelos 
meios de persuasão os legalistas, a fim de que reconhecessem pa-
cificamente a autoridade insurgente; não o podendo, porém, conse-
guir, resolveram tomar a vila, de viva força. Fizeram os insurgentes 
avançar uma linha de atiradores, que rompeu fogo sobre as forças da 
legalidade. Este fogo não durou, porém, um quarto de hora; mas os 
governistas retirando-se, entrincheiraram-se nas casas e na matriz, e 
desses pontos dirigiram sobre os insurgentes um vivíssimo fogo, que 
sustentaram por um espaço de tempo, e com uma coragem que os 
honra; e tanto mais dignos de louvores são eles, quanto é certo, que 
com as únicas forças do município, e sem terem oficiais de linha, que 
as dirigissem, sustentaram com as armas as suas convicções, e isto, 
quando tinham de repelir o ataque duma das mais bravas e discipli-
nadas colunas do exército insurgente.

Contrasta maravilhosamente este procedimento com o dos 
oligarcas da Cidade de São João del-Rei, que tão prontos foram em 
fugir ao primeiro aspecto do perigo, como fortes em perseguir com 
sem igual canibalismo, quando por outros vencidos, os que não se 
animaram a combater; os caetanos até mostraram generosidade, 
absolvendo o mesmo indivíduo, que na Câmara Municipal fizera a 
proposta, para que fosse reconhecida a autoridade insurgente. Tanto 
é certo que os homens valentes e que com lealdade se combatem, 
costumam ser generosos, enquanto que os covardes só têm a cora-
gem dos assassinos. Os legalistas do Caeté, depois de se haverem ba-
tido por cinco dias, tiveram por inútil mais prolongada resistência, e 
resolveram-se a abandonar a vila, e o conseguiram protegidos pela 
noite. O combate da Vila do Caeté foi glorioso para um e outro lado; 
os insurgentes, porém, sacrificaram a utilidade de sua causa à gene-
rosidade e às relações muito estreitas que existiam entre legalistas 
e insurgentes; não pesando menos para com estes, o desejo, que em 
toda a parte nutriam de evitarem, quanto lhes fosse possível, o der-
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ramamento de sangue irmão, e o cavalheirismo, a brandura, que não 
só a humanidade, com que sempre trataram os vencidos. Esse cava-
lheirismo, porém, e essa generosidade que no Caeté praticaram, que 
estou bem longe de condenar, mas que como historiador devo fiel-
mente referir, comprometeram gravemente, por aquele lado, a causa 
dos insurgentes. Primeiramente, não é muito natural, que sem favor 
da parte dos insurgentes, estando cercada a vila, pudessem dela sair 
os legalistas, sem que fossem incomodados; segundo, não se pode 
compreender como satisfizeram-se os insurgentes com a tomada do 
Caeté, e deixaram de perseguir a força Legal até a dispersarem, ou 
desarmarem-na, nem procurassem, o que é mais de admirar ainda, 
impedir a junção dessa força com uma companhia de caçadores de 
montanha que marchava de Itabira do Mato Dentro a se lhe reunir.

Se os insurgentes tivessem o plano de perseguirem a todo cus-
to, e derrotarem as forças, que se lhes opunham desde o princípio de 
julho, estariam eles triunfantes na Província. Com o bravo e discipli-
nado batalhão de Santa Bárbara poderiam eles ter desassombrado 
todo o Norte, perseguindo, até dispersarem-na, a força, que do Caeté 
marchava para Roças Novas, onde chegou sem sofrer o menor incô-
modo, e onde se conservou por todo o tempo que quis. Bem que o 
ataque e tomada da Vila do Caeté fosse aconselhado pelas melhores 
intenções, foi contudo uma das fatalidades que experimentara a cau-
sa dos insurgentes; porque foi aí que teve lugar um fato, contristante 
para os insurgentes, qual foi o do incêndio da casa do cidadão Or-
neias, de cujos pormenores não pude obter satisfatórias informações, 
asseverando não poucos, que o incêndio fora casual: o que, porém, é 
fora de toda a dúvida é, que os chefes e influentes da coluna, nem o 
ordenaram, nem o aprovaram, sendo certo existir nesse edifício gran-
de porção de combustíveis, que bem podiam casualmente arder.

A tomada da Vila do Caeté ficou inteiramente inutilizada, des-
de que a coluna de Santa Bárbara, em vez de marchar a dispersar a 
força, que tomava o caminho de Roças Novas, bater a companhia de 
caçadores de montanhas, que se lhe foi reunir, e impedir a marcha das 
forças legalistas que vinham do Serro, contramarchou para Santa Bár-
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bara, onde se demorou pelo espaço de vinte e um dias na mais perfeita 
inação, e isto, quando o valente Galvão fazia frente com um punhado 
de homens, a todas as forças, que o presidente Veiga havia podido re-
unir. Releva retificar aqui um fato de maior gravidade e importância 
de que foram arguidos os assaltantes da Vila do Caeté. Disseram os 
periódicos da época, que foram naquela empresa coadjuvados os in-
surgentes pelos escravos do cidadão Luís Soares de Gouveia. Essa ca-
lúnia, bem como muitas outras, lançadas sobre os insurgentes, acha-
-se desmentida pela lógica poderosa dos fatos. Dificilmente se achará 
hoje na Província de Minas um indivíduo que não faça inteira justiça à 
moralidade dos insurgentes; não só a esse, mas a todos os outros res-
peitos. A acusação de entregar armas a escravos, para combaterem a 
seus senhores, a de os insurrecionar, dando-lhes cartas de alforria em 
nome do Sr. D. Pedro II, incorporando-os ao exército, cai toda sobre os 
sustentadores da oligarquia, como em outro lugar se há de ver.

O batalhão de Santa Bárbara, composto, como todos os do 
exército insurgente, de abastados proprietários, capitalistas e nego-
ciantes, continha em seu seio muitos indivíduos, sobre cujos peitos 
brilhava a medalha da independência. Com menos moralidade, me-
nos aterro aos princípios, não seriam os insurgentes iniquamente 
havidos como saqueadores, rebeldes e assassinos; eles teriam sal-
vado o País da terrível administração oligárquica, e teriam uma vez 
mais mostrado a lealdade com que sustentam a liberdade e o trono. 
Existe, porém, uma Providência, que escruta as consciências; puros 
aos olhos dela, os homens de 10 de junho apelam para o juízo do 
País, quando este se puder manifestar com imparcialidade e justiça.

Sucesso do Município do Sabará

Dos municípios ao norte da Província, era o do Sabará em que 
o governo contava acharia maior força, não só em razão de maior 
população do mesmo, mas também porque nele parecia preponde-
rar a influência oligárquica. Com efeito, os governistas daquela cida-
de fortificaram-se à primeira notícia do rompimento de Barbacena. 
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Eles praticaram os mesmos escândalos que na Cidade de São João 
del-Rei, a mesma audácia em violar o segredo das cartas, o mesmo 
exaltamento na perseguição de todos os que pertenciam ao lado da 
oposição. Tinha-se, porém, pronunciado energicamente em apoio do 
movimento, o importante Arraial de Santa Luzia, mas os insurgentes 
dali, bem que possuídos da mais decidida coragem, e dispostos esti-
vessem a todos os sacrifícios, sem excetuar-se o das vidas, temiam-se 
com razão, que os legalistas do Sabará os viessem atacar.

Deste receio os livrou o batalhão de Santa Quitéria. Chegan-
do a essa freguesia a notícia do Movimento de 10 de Junho, Manuel 
Ferreira da Silva, um dos mais abastados proprietários do Município 
de Sabará, reuniu o batalhão da G. N. de cujo comando o havia demi-
tido o ex-presidente Veiga, e no dia 19 de junho efetuou no Arraial 
de Santa Quitéria o reconhecimento da autoridade insurgente, e sem 
seguir o ruinoso sistema dos outros, que se contentavam com a ma-
nifestação de aderência prestada ao movimento, deixando-se ficar 
algumas vezes reunidos em fortes colunas de guarnição aos lugares 
que habitavam, Manuel Ferreira, coadjuvado pela Senhora D. Ana Fe-
lipa de Santiago, pelo padre Francisco de Paula Moreira e pelo major 
João Nogueira e outros numerosos parentes e amigos do mesmo, das 
freguesias do Morro de Mateus Leme, organizou uma caixa militar e 
pôs-se em marcha com as Companhias do Patafufo e Santana, ambas 
do Município de Pitangui, que se lhe haviam agregado, deixando uma 
grande fazenda de cultura, outra de criação, e o meneio de considerá-
veis negócios, levando uma grande tropa sua carregada de munições 
de boca e de guerra, tomou o caminho do Sabará, disposto a seguir 
por toda parte onde úteis ou precisos pudessem ser os seus serviços. 
Era na verdade um espetáculo digno da admiração dum povo ain-
da o mais civilizado e amante de sua liberdade, o que apresentavam 
homens da qualidade de Manuel Ferreira, acostumados desde a in-
fância a uma vida de quietação e sossego, abandonando interesses e 
cômodos, para seguirem os riscos de uma revolução, e isto, porque 
entendiam que o País, que o trono, que a liberdade, deles tais sacrifí-
cios exigiam! Temer-se-iam também Manuel Ferreira, Marcelino Ar-
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monde, Manuel Tomás e tantos outros proprietários, que de coração 
se lançaram no movimento, que se os pretendia cativar?

Veja a oligarquia e conheça o leitor, quão destituída de fun-
damento foi a asseveração, que contra os insurgentes espalhavam, 
que se pretendia cativar os homens de cor, procurando-se com estas 
e outras futilidades explicar o apoio que na Província encontrara o 
Movimento de 10 de Junho. Era edificativo o ver numerosos e luzidos 
batalhões, como o de Santa Quitéria, compostos, quase exclusiva-
mente, de homens empregados na lavoura, apresentarem-se inteiros 
à voz de marcha, embora que os oficiais que os conduziam, houves-
sem sido demitidos pelo presidente Veiga.

Chegada a Sabará a noticia de que Manuel Ferreira se movia 
sobre a cidade, o terror gelou os oligarcas, que desde logo se pre-
pararam, não para o combate, e sim para a fuga. Com efeito, apenas 
constou em Sabará, que entrara em Santa Luzia o batalhão de Ma-
nuel Ferreira, e que reforçado com a força que ali reunira o distinto 
José de Oliveira Campos, se movia sobre a cidade, os oligarcas, que 
até então não tinham podido reunir mais que 200 homens, retira-
ram-se precipitadamente em demanda do Ouro Preto. Manuel Fer-
reira, tendo atravessado com o seu batalhão grande parte do Municí-
pio do Sabará, passando por alguns lugares em que preponderavam 
os oligarcas, manteve a mais rigorosa disciplina, e os contrários nem 
tiveram necessidade de se ocultarem: pois que os insurgentes res-
peitavam com toda a religiosidade, não só as pessoas e propriedades, 
mais ainda as opiniões de seus contrários, e não consideravam por 
inimigos se não os que se apresentavam no campo de batalha.

No dia 8 de julho entrou, sem encontrar oposição alguma, na 
Cidade do Sabará a coluna de Manuel Ferreira, constando dos bata-
lhões de Santa Quitéria e Santa Luzia; vinha com ela o cidadão José 
de Oliveira Campos, que na qualidade de juiz de paz, proclamara em 
Santa Luzia a presidência interina, e na de vereador mais votado re-
uniu a Câmara Municipal e efetuou na Cidade de Sabará o mesmo 
reconhecimento. Os governistas haviam-se retirado da cidade, dei-
xando nela suas famílias, tanto contavam eles com a moralidade dos 
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chefes insurgentes, e motivos não tiveram para se arrependerem 
dessa confiança. Não houve um insulto, não houve um desrespeito a 
qualquer família, as pessoas e as propriedades foram religiosamente 
guardadas. A Câmara Municipal reconheceu solenemente a autorida-
de do presidente insurgente e encarregou a Manuel Ferreira, não só 
do comando da coluna, como também de toda a G. N. do município.

Estava, pois, a Cidade do Sabará em poder dos insurgentes, e 
o coronel Manuel Antônio Pacheco, acompanhado dos mais distintos 
governistas, receando-se de ser perseguido, avançava quanto podia 
em procura da capital. Por fatalidade, recebeu Manuel Ferreira or-
dens do presidente interino para reunir suas forças com as de Santa 
Bárbara, a fim de que fossem ambas dirigidas por Lemos e Joaquim 
Martins, e ambas empregadas no cerco da capital; vinham estas or-
dens acompanhadas dum ofício de Lemos, que o chamava para San-
ta Bárbara. Manuel Ferreira não é militar, não podia mesmo formar 
planos, que mais vantajosos fossem à causa que sustentava; sobra-
vam-lhe apenas bons desejos. A certeza de que sua coluna ia ser di-
rigida por dois hábeis e valentes oficiais, que se haviam distinguido 
no assalto da Vila do Caeté, as ordens do presidente interino que ele 
queria cumprir, a falta de um homem, que auxiliando suas boas in-
tenções, o dirigisse em circunstância tão melindrosa, tudo fez que 
ele não compreendesse a utilidade, ou antes a urgentíssima necessi-
dade de apertar a força que se retirava de Sabará, até dispersá-la, ou 
obrigá-la a recolher-se à capital, sendo mais natural que, no caso de 
ser perseguida, ela debandar-se-ia, e o coronel Pacheco com os mais 
notáveis governistas refugiar-se-iam no Ouro Preto.

Pelo menos, nunca a Cidade do Sabará devera ser abandona-
da, principalmente porque constava que os governistas haviam feito 
alto no Arraial do Rio das Pedras, última povoação do município por 
aquele lado. Entretanto, marchou Manuel Ferreira para Santa Bárba-
ra, e ali com as demais forças, se demorou pelo espaço de vinte e um 
dias, sem que se possa achar um motivo razoável, e que explique a 
inação em que Lemos e Martins conservaram aquela numerosa, va-
lente e brilhante coluna do exército insurgente.
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Os Coronéis Motas, aumentavam com todo o esforço a sua re-
união de Roças Novas; do Serro marchavam forças governistas, que 
podiam ser, e era urgente que fossem derrotadas; o coronel Pacheco 
fazia crescer a sua coluna estacionada no Rio das Pedras; o pequeno 
destacamento deixado no Sabará estava ameaçado, contínuos ofícios 
se mandavam dali para Santa Bárbara, pedindo socorro; uma peque-
na força governista ocupava o Arraial do Inficionado; as ordens do 
presidente interino apertavam os diretores da coluna de Santa Bár-
bara, para que marchassem quanto antes sobre a capital; mas a colu-
na não se movia, e esta imobilidade comprometeu totalmente todo o 
norte da Província e a causa dos insurgentes, sendo certo que à colu-
na de Santa Bárbara não faltava valor nem dedicação pela causa que 
abraçara. Para que os desacertos chegassem ao maior grau, marchou 
a coluna de Santa Bárbara sobre a governista estacionada no Arraial 
do Inficionado; desbaratá-la, levá-la diante de si, foi obra que se efe-
tuou em menos de duas horas, mas em vez de apertarem a força des-
baratada e procurar ocupar um ponto nas proximidades da Cidade 
de Mariana, ou na mesma cidade, onde encontrariam os insurgentes 
valioso apoio, e donde já se haviam retirado, cheios de temor, mui-
tos governistas, voltou outra vez a coluna para Santa Bárbara, depois 
dessa pequena excursão, e em Santa Bárbara se manteve enquanto 
que o destacamento do Sabará estava seriamente comprometido.

A Vila do Curvelo reconhece a presidência interina

A proporção que o Movimento de 10 de Junho era sabido nos 
diversos pontos da Província, onde havia já chegado também a notí-
cia da maneira brusca por que fora despedida a Câmara Temporária, 
em que depunham todos a mais sólida confiança, ia ele encontrando 
apoio na parte a mais sã, ilustrada e independente da população; e se 
porventura se não declararam pelo movimento todos os municípios 
da Província, se em alguns puderam os oligarcas reunir guardas na-
cionais foi isto devido ao desleixo com que se houveram os insurgen-
tes na tomada da capital. A maior parte da população e até muitos 
governistas, só esperavam este fato para se colocarem ao lado dos 
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insurgentes; alguns espíritos mais ardentes porém, e mais decididos, 
declaravam-se logo energicamente. Assim aconteceu no Município 
do Curvelo, um dos mais remotos da Província. Ali, como em toda 
parte, a execução da Lei da Reforma Judiciária havia irritado extre-
mamente os ânimos; porque, assassinando-se a letra da mesma lei, 
já em si mesmo tirânica, para que fosse ela pura e simplesmente um 
instrumento de facção, foram deixados à banda homens qualificados, 
e juridicamente habilitados, para se nomear juiz municipal e de ór-
fãos e delegado de município, o mais desacreditado homem do lugar, 
que une à falta de conceito o desprezo que lhe vota o público, por 
causa dos meios torpes e criminosos com que tem ajuntado alguma 
fortuna; os suplentes de juiz municipal e delegado, à exceção de um, 
eram, pelo menos, indigentes.

O presidente da Câmara Municipal, membro do partido oli-
garca, e único naquela vila que tem alguma importância, reconhe-
ceu que se não podia opor ao movimento; por isso transmitiu ao seu 
imediato, recomendando-lhe que fizesse executar a ordem, que do 
presidente interino recebera, a fim de que a Câmara Municipal fizes-
se constar por seus editais, que se achava suspensa a execução da 
Reforma da Lei Judiciária. Havia ele recebido também do presidente 
Veiga o diploma de chefe de legião, em substituição a Luís Eusébio 
de Azevedo, que desde a organização da G. N. da Província, tal posto 
exercera com toda a honra e proveito público, mas não o apresen-
tou, porque conhecia bem a opinião do município, assim como que 
às suas relações de próximo parentesco com os chefes do Partido 
Liberal, devia os cargos eletivos, que no município ocupava, bem as-
sim que a destituição de Luís Eusébio irritaria os ânimos da grande 
maioria da população que o ama e considera.

A causa do governo, pois, não tinha representantes nem apoio 
no Município do Curvelo, e a autoridade insurgente foi pacificamente 
reconhecida pela Câmara Municipal, no dia 24 de junho. A G. N. come-
çou logo a correr para a vila a oferecer serviços voluntários, e como os 
mais considerados homens do lugar estavam à frente do movimento, 
dentro em pouco ficou a povoação fortemente guarnecida. Em todo o 
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município apenas procuraram reunir alguma força os proprietários 
das Fazendas de Buenos Aires e Laranjeiras; essas reuniões, porém, 
nenhum temor incutiam aos insurgentes. O delegado de polícia, não 
achando no município um ponto onde ao menos se pudesse esconder, 
bem que ninguém o perseguisse, refugiou-se no do Pitangui.

Os insurgentes, contentes porque a autoridade do presidente 
interino era reconhecida e obedecida em todo o município, empe-
nhavam-se em defender e proteger com escrupuloso cuidado as pes-
soas e propriedades dos governistas, aos quais deixavam também 
toda a liberdade para tramarem contra o movimento.

Assim, enquanto os insurgentes se deixavam embair das trai-
doras promessas do presidente da Câmara Municipal, Jerônimo Mar-
tins do Rego, este com a mais negra perfídia, recompensava a seus 
cunhados e a outros que chamava seus amigos, as atenções com que 
fora por eles tratado, fomentando e protegendo ocultamente as re-
uniões de Buenos Aires e Laranjeiras, que continuavam a engrossar, 
sem que os insurgentes, que aliás tinham forças suficientes para dis-
persá-las, se movessem da vila, que continuava guarnecida por uma 
forte coluna.

Município do Bonfim, e Arraial do Patafufo, hoje Pará

Tem-se dito e repetido, que iludidos andavam os que apoia-
ram o Movimento de 10 de Junho, entretanto, o leitor imparcial, que 
estude os fatos, que então tiveram lugar, há de reconhecer que nem 
mesmo era possível haver uma combinação tal e tão perfeita, que 
a notícia do Movimento de Barbacena fosse imediatamente seguida 
em tão diferentes lugares do pronto reconhecimento da autoridade 
insurgente, nem tão pouco fora possível, que uma tão vasta combi-
nação pudesse ser tida com tal segredo, que a polícia derramada por 
toda parte, até nos mais insignificantes lugares, não tivesse obtido 
até o dia 10 de junho algum conhecimento a respeito; e que o não 
tinha tido prova-o um documento sem suspeita: é o ofício do presi-
dente da Província do mesmo dia 10 de junho, no qual, falando ape-
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nas duma agitação vaga, agitação que em verdade existia depois da 
dissolução da Câmara Temporária, e adiamento da Assembleia Pro-
vincial, não caracteriza fato algum, antes espera que a ordem pública 
não seria perturbada.

Sem dúvida, contando-se com a fortaleza da Província de São 
Paulo, bem poucas aberturas haviam tido lugar; mas tal era a con-
vicção da população, de que somente uma revolução poderia salvar 
as instituições juradas, que, sem convênio anterior, apresentavam-
se todos mui voluntariamente apoiando o movimento e reclamando 
a honra do sacrifício por uma causa que acreditavam nobre. Assim, 
logo que a municipalidade da Vila do Bonfim recebeu a ordem do 
presidente interino para suspender a execução da Lei da Reforma 
Judiciária, prontamente a cumpriu em todas as suas partes, sem que 
no município encontrasse a mais pequena oposição. O vigário João 
Batista Tristão, porém, caiu em uma cilada dos governistas, foi preso, 
bem como o padre Francisco de Paula Teixeira, e o partido insurgen-
te, ficando sem apoio, se retirou. O Dr. Fortunato Nogueira Penido, 
nomeado juiz municipal e tenente-coronel da Guarda Nacional, pôde 
livremente restaurar na vila a autoridade do presidente legítimo; 
mui pouco tempo, porém, se pôde ele manter, porque o tenente-co-
ronel Antônio de Sousa Maciel e o major Barbosa, coadjuvados pe-
los instrutores Franco e Galvão Júnior, ocuparam segunda vez a vila, 
e dispersaram toda a força legalista que nela se achava reunida, e 
conduziram presos para a Cidade de São João del-Rei os vereadores 
suplentes que se haviam reunido para restabelecerem a autoridade 
do presidente legítimo, e o município inteiro do Bonfim esteve na 
obediência da autoridade insurgente até o dia 20 de agosto. Na Vila 
do Pitangui, pelos esforços do vigário Belchior, reuniu-se uma colu-
na em apoio da legalidade, mas no Arraial do Patafufo, do mesmo 
município e freguesia, foi o movimento apoiado pelo juiz de paz José 
Ferreira de Oliveira, sustentado pela Companhia de Guarda Nacional 
comandada pelo capitão Manuel Teixeira Duarte, bem como pela do 
Arraial de Santana e do Espírito Santo, do mesmo município, que re-
forçaram o batalhão de Manuel Ferreira.
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Estado do movimento nos primeiros dias do mês de julho

Como eu já disse, não se havia a Província de Minas preparado 
para uma revolução; tal era, porém, a convicção que dominava todos 
os espíritos, de que era preciso opor fortes barreiras às assustado-
ras invasões do Ministério de 23 de Março, que uma geral espon-
taneidade conduzia todos os mineiros para as fileiras insurgentes. 
Porque convencidos estavam todos de que a Constituição ofendida 
gravemente pela decretação da Lei da Reforma Judiciária, aniquilada 
fora pela dispersão da Câmara dos Deputados, e ninguém desconhe-
cia que um governo, que para livrar-se de uma Câmara da qual não 
podia esperar apoio, à vista dos atentados por ele praticados, usur-
para uma tão importante atribuição, constituindo-se juiz supremo 
da validade das eleições, chamando a si também as mais determina-
das atribuições do corpo legislativo, pelo fato de haver reformado a 
Lei Eleitoral, se havia constituído formalmente ditador; e por isso, a 
notícia da dispersão da Câmara dos Deputados, retumbou um grito 
de geral indignação desde uma até outra extremidade da Província, 
e a toda parte a que chegava a notícia do rompimento de 10 de ju-
nho, a população corria às armas, os tímidos reanimavam-se, asse-
guravam-se os fortes, e o terror gelava os ânimos dos mais decididos 
membros da oligarquia.

As autoridades da nova lei, ou aderiam ao movimento, ou 
procuravam na fuga evitar as consequências do ódio público que as 
perseguia. Pode-se afirmar com toda a segurança, que o Movimento 
de 10 de Junho fora reclamado pela opinião pública, e por ela pode-
rosamente sustentado, que fora ele a fiel expressão dos votos e do 
pensamento de toda a população. A causa do Ministério de Março, 
e da oligarquia estava perdida sem remédio, se os insurgentes com-
preendessem, que nas crises violentas, a moderação é um crime, e a 
prudência deixa de ser uma virtude. A opinião pública se declarava, 
pelo modo o mais explícito e satisfatório pelos insurgentes; o brado 
solto em Barbacena em defesa das instituições juradas era energi-
camente correspondido, e tudo anunciava aos insurgentes uma vi-
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tória completa. O movimento não tinha ainda um mês de existência, 
e dominava já a parte, a mais populosa e interessante da Província, 
e muitos outros lugares só esperavam, para se declararem por ele, a 
notícia de que o presidente interino entrara na capital.

Estava guarnecida toda a linha de comunicação entre a Pro-
víncia e a do Rio de Janeiro, e o governo-geral não tinha nos primei-
ros dias de julho um conhecimento exato do estado da Província de 
Minas; o presidente Veiga ignorava também o estado dos insurgen-
tes, nada sabia dos municípios do sul, e mui poucas notícias tinha 
do que ia pelo norte. Na estrada do Paraibuna estava postada uma 
coluna de 400 homens; outra, de 600 colocada na Pomba, dominava 
em todas as direções a estrada do Mar de Espanha; em Baependi, a 
forte coluna Junqueira, composta de mais de 400 praças, fazia fren-
te às forças que marchassem pela estrada do Picu. Na linha tirada 
desde Airuoca até Santa Bárbara estavam postados e em ótimas po-
sições, para mais de l .000 homens, que dominavam as entradas de 
Santa Rita, Rio Preto e Bom Jardim. Da Vila do Bonfim, segunda vez 
ocupada pelos insurgentes, marchava ao mando do tenente-coronel 
Antônio José de Sousa Maciel um batalhão de Guarda Nacional para 
a Cidade de São João del-Rei. De Lavras marchava sobre o Tamanduá 
uma coluna de mais de 500 homens. No Arraial do Cláudio, Municí-
pio da Vila de Oliveira, existia uma outra contendo igual número; no 
Arraial de Dores, Município do Pitangui, onde o Dr. Manuel Jacinto 
Rodrigues Véu e padre Sousa haviam feito reconhecer a presidência 
interina, outra formidável coluna existia; no Município do Araxá se 
havia reunido outra forte coluna na Fazenda de São Mateus, pelos 
esforços dos Mendonça, Botelhos, Melo, Francisco Alves da Cunha 
Menezes e major Silvestre; a Cidade do Paracatu estava em agitação, 
e tão poderosos eram aí os insurgentes que as autoridades legíti-
mas, não podendo achar abrigo em canto algum do município, nem 
mesmo na comarca, refugiaram-se em Pitangui; na Vila do Curvelo 
conservava-se uma coluna de mais de 400 praças; em Santa Bárbara 
havia mais de 1.200 homens; no Sabará 300 e tantos; na Comarca do 
Serro, onde o governo esperava encontrar um apoio quase unânime, 
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não deixaram os insurgentes de achar companheiros, e em tão su-
bido número se reuniram eles em o lugar no Pé do Morro, que essa 
coluna, continha para mais de 500 praças, e tanto susto incutia ela, 
que os oligarcas recorreram à intriga e à traição para dispersá-la. As 
cidades de São João del-Rei e Barbacena estavam guarnecidas com 
mais de 500 homens; na Vila de Queluz estava enfim a formidável co-
luna Galvão, que fazia frente a todas as forças da capital; e além des-
tas colunas existiam em diversos pontos destacamentos numerosos.

Enquanto assim dominavam a Província quase inteira os in-
surgentes, e em muitos pontos esperava-se somente a notícia de que 
o presidente interino houvesse entrado na capital, para pronunciar-
-se o Partido Liberal, e em outros, suspirava ele por algum auxílio 
externo que o ajudasse a sacudir a opressão com que o mortificavam 
os agentes da oligarquia, o presidente legal tinha bem poucos recur-
sos a opor aos insurgentes. As colunas do Ouro Branco, Congonhas 
e Catas Altas, únicas forças que se apresentavam em operação, não 
se animavam a atacar a coluna insurgente postada na Vila de Queluz; 
e se então a forte coluna de Santa Bárbara tivesse avançado sobre o 
Ouro Preto, o presidente legal teria irremissivelmente sucumbido. 
A valorosa coluna do Paraibuna não permitia que as 200 e tantas 
praças mandadas pelo ministério, por aquele lado avançassem um 
passo.

Pede a gratidão e exige o dever de historiador que aqui seja 
feita honrosa menção dum dos mais bravos homens que fizeram 
parte do exército insurgente: é o fiel e forte Zeferino; esse bravo co-
mandava o destacamento do Paraibuna na qualidade de sargento do 
corpo policial, quando houve lugar o rompimento de 10 de junho, a 
que ele imediatamente aderiu, encarregado do comando da primeira 
força insurgente, que se reuniu no Paraibuna, atreveu-se a passar o 
rio para ir dispersar um destacamento legalista postado na estrada 
por ordem das autoridades da Vila do Paraíba; depois da primeira 
dispersão da coluna, foi ele e o igualmente bravo Severino que com 
poucos valentes demoraram quanto quiseram a marcha da coluna 
legalista; e desde o Paraibuna até Santa Luzia nunca deixou de ser o 
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bravo e dedicado Zeferino; ainda depois de 10 de agosto quando com 
poucos companheiros se retirava, foi atacado na Piedade dos Gerais 
por um bando de assassinos, dos que então cruzavam a Província 
com o título de legalistas, que tão mal desempenhavam, perdeu um 
olho neste encontro, mas não deixou de ser Zeferino, o bravo!

Pelo Mar de Espanha a força não subia a 200 homens, e estes 
tinham diante de si a coluna do Pomba, além dos destacamentos das 
Mercês e Meia-Pataca. No presídio reunia algumas forças o tenente- 
-coronel Ataíde, que não poderiam romper até a capital, se a coluna 
do Pomba tivesse quem a dirigisse, e se o tenente-coronel Geraldo, 
que, coadjuvado por José Venâncio de Godói e major Justiniano, ha-
via reunido mais de cento e tantos homens, em vez de procurar a Vila 
do Pomba, se tivesse feito forte em algum outro ponto do município.

Em Roças Novas entretinham os Coronéis Motas a força que 
abandonou Caeté; no Rio das Pedras, o coronel Pacheco, a que saíra 
de Sabará; estas forças, porém, eram diminutas, e a forte coluna de 
Santa Bárbara as poderia ter dispersado, se o quisesse. Na Comarca 
do Serro, a legalidade tratava de reunir forças, as quais só se puseram 
em movimento quando desassombradas pela dispersão da coluna do 
Pé do Morro. Na Vila de Pitangui existia uma pequena coluna pela le-
galidade; mas não só a maioria dessa força simpatizava com os insur-
gentes, mas nem podia ela avançar um passo, porque o guarda-mor 
Francisco de Sales, no Morro de Mateus Leme, coadjuvado por José 
Ferreira de Oliveira, juiz de paz do Patafufo, com outros cidadãos, 
haviam tomado disposições convenientes para lhe embaraçarem a 
passagem, se tentasse ela fazer junção com as forças do coronel Pa-
checo, caso em que a vila seria ocupada pela coluna dirigida pelo Dr. 
Véu e padre Sousa.

No Arraial do Rio Preto tinha o governo uma mais forte colu-
na, a qual não podia também avançar, porque todas as posições por 
aquele lado estavam otimamente guarnecidas. Na Vila de Tamanduá 
existia uma coluna legalista, mas tal era a pouca confiança que nela 
depositavam as autoridades, que o maior trabalho que tinham, era o 
de vigiarem a mesma força.
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Ninguém que estivesse ao alcance dos recursos de que então 
dispunham os insurgentes e dos apuros em que se achava o gover-
no, poderá balancear um só momento em decretar àqueles o triunfo. 
Quem o não pensara, ao ver o entusiasmo e dedicação com que os ri-
cos proprietários, fazendeiros abastados, grossos negociantes, fortes 
capitalistas, apoiavam o movimento? Quem não esperara, ao ver o 
desapego com que uns deixavam suas lavouras, outros os seus negó-
cios, e todos as suas famílias, para seguirem com armas ao ombro o 
destino que se lhes indicava? Aqueles que por invencíveis embaraços 
não podiam pegar em armas, faziam sacrifícios pecuários, e mesmo 
pessoais compatíveis com suas circunstâncias. Era para ver a boa 
vontade com que os capitalistas abriram suas bolsas, os fazendei-
ros proviam do gado necessário, os agricultores escancaravam seus 
paióis, e a G. N. não perguntava pelo soldo!

Assim, no princípio do mês de julho ninguém duvidava de 
qual seria o êxito duma causa, pela qual combatia um desinteres-
sado e entusiasmado patriotismo, o amor sincero das instituições, 
o ardente desejo de conservar a liberdade tão fortemente abalada! 
Pode-se dizer com ufania, que nos primeiros dias de julho, a Pro-
víncia de Minas apresentava um desses fatos, dos quais poucos 
exemplos aponta a história e que soem atrair sobre qualquer povo 
a admiração do mundo; quando, em ocasiões tão importantes, sabe 
avaliar o que vale a liberdade e apreciar os direitos do homem, sem 
os quais a espécie humana se rebaixa ao nível dos brutos os mais 
desprezíveis, pois que, mesmo entre estes, muitos há que repugnam 
a carga e cedem somente à força da violência e da opressão. Um erro 
de menos, entre tantos que cometeram os diretores do movimento, 
um mais de energia, e de fortaleza, e atividade, enfim, e a Província 
de Minas pudera dizer hoje ao Brasil: Derrotei uma oligarquia, que 
ameaçava jungir o País ao carro de seu egoísmo; salvei a liberdade e 
firmei o trono em bases mais sólidas do que essas em que o querem 
sustentar os apóstolos do arbitrário, os inimigos da dignidade do 
homem.
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Volta do presidente interino para a Cidade de São João del- 
-Rei. A Vila de Queluz é atacada pelas forças da legalidade

A notícia de que o presidente interino se achava na Vila de Que-
luz, apoiado somente nas forças daquele município, fez cobrar ânimo 
ao presidente Veiga, que dobrou os reforços para aumentar as suas, 
a fim de com elas fazer uma tentativa sobre Queluz. Com efeito, mais 
desassombrado se achava o presidente legítimo pelo reforço que lhe 
trouxera o comandante superior da G. N. Badaró, sendo o primeiro 
que acudiu ao reclamo da legalidade, reunindo uma coluna com que 
entrara na capital da Província em apoio ao governo legítimo.

Assim, pôde o presidente Veiga reunir três colunas que man-
dou postar no Arraial de Congonhas, no de Catas Altas de Noruega, 
e a do centro no Ouro Branco, a cuja frente estava o comandante das 
Armas José Manuel Carlos de Gusmão, sustentado por um parque de 
artilharia.

Uma ordem que chamasse prontamente para Queluz as forças 
estacionadas em São João del-Rei e Barbacena e apertar a capital, e 
procurar meios de comunicação com o norte da Província, fazendo 
que se aproximassem por aquele lado as forças que se achavam em 
Santa Bárbara, teria salvado os insurgentes; prevaleceu, porém, ain-
da o desejo de não derramar sangue, a segurança na fortaleza da Pro-
víncia de São Paulo, e a ideia fixa de que o monarca faria cessar a luta 
pela demissão do gabinete, que lhe não poderia mais ocultar uma tão 
solene manifestação do ódio público contra a subversiva política que 
seguia. O presidente interino, depois de dar ordens para que fosse 
reforçada a coluna de Queluz com alguns contingentes, retrocedeu 
para São João del-Rei, para onde convocou a Assembleia Provincial, 
deixando ao comandante Antônio Nunes Galvão o encargo de repelir 
com uma tão diminuta força as três colunas do governo, se preten-
dessem elas avançar para São João del-Rei ou Barbacena. Assim, por 
toda parte, conservavam-se os insurgentes na simples defensiva, não 
querendo agredir, nem derramar sangue, esperando que a fortaleza 
e unanimidade da Província de São Paulo, coadjuvada pela manifes-
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tação de Minas, forçasse o ministério a demitir-se. Se mais largas 
vistas tiveram os autores de 10 de junho, como tão caluniosamente 
afirmara Bernardo Jacinto da Veiga já na fala com que abriu a sessão 
da Assembleia Provincial em outubro de 1842, e já na Câmara dos 
Deputados, outra houvera sido sem dúvida a conduta deles.

A retirada do presidente interino de Queluz para São João del-
-Rei foi um golpe mortal descarregado sobre o movimento; em todos 
os lugares a que chegava essa notícia produzia ela geral desânimo; 
não só porque faziam todos depender a salvação dos insurgentes da 
tomada da capital, mas por que era um testemunho de fraqueza da 
parte destes, e a consequência necessária de um tal fato seria a infalí-
vel dispersão daquela coluna, a não ser o brio e dedicação da mesma, 
tão nobremente sustentado pelo bravo que a comandava. De todos 
os erros, que para o diante se cometeram, nenhum fora tão fatal ao 
movimento.

Daquele ponto, apesar dos esforços de Galvão, e dos demais 
influentes, não poucas deserções na coluna tiveram lugar. Achando-
-se então sem forças suficientes para fazer face às do governo, que 
o cercavam, temendo-se do resultado dum ataque, visto que a força 
achava-se algum tanto desmoralizada pela retirada do presidente in-
terino e pelas deserções, resolveu o hábil Galvão procurar uma posi-
ção onde pudesse em caso urgente ser socorrido, ou donde lhe fosse 
fácil ir reunir-se a das algumas colunas estacionadas em Barbacena 
e São João del-Rei, e retirou-se para Santo Amaro, que dista duas lé-
guas e meia da Vila de Queluz: esta retirada efetuou-se sem nenhum 
inconveniente. No dia 29 de junho foi a coluna aumentada com um 
contingente de Guarda Nacional da Cidade de Barbacena. Não tan-
to por haver recebido este reforço, quanto por se ter assegurado da 
firmeza e valentia dos que o não abandonaram até então, resolveu 
Galvão, apesar da diminuta força de que dispunha, tomar outra vez 
a posição de Queluz, que os governistas não se tinham animado a 
ocupar. Informado o comandante das Armas do número de praças 
de que se compunha a coluna insurgente, acreditou lhe seria ela uma 
fácil presa, e resolveu-se a atacá-la. Dividida em duas colunas as suas 
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forças, atacou a vila por dois lados no dia 4 de julho. Pelo Ponto dos 
Dois Barrancos apareceu sobre a vila uma coluna forte de 200 ho-
mens, pelo da chapada outra de 400 a cuja frente estava o coman-
dante das Armas, sustentado por um parque de artilharia. Eram dez 
horas da manhã quando as avançadas insurgentes deram sinal de 
que as forças legalistas se aproximavam.

Achava-se desjejuando a coluna, e ao grito de “o inimigo che-
ga” tudo se atordoa: porém o sangue frio de Galvão, coadjuvado 
por alguns oficiais da G. N., que nessa e em muitas outras ocasiões 
e perigos mostraram valor e perícia pouco comuns, tudo dispõe e 
ordena. Pensavam os governistas, fiados na grande superioridade 
do número, pois que a coluna insurgente não continha 200 homens, 
no terror que acreditavam devera produzir nos ânimos dos guardas 
nacionais o estrondo da artilharia, no prestigio do comandante das 
Armas, na perícia de uma porção de tropa regular de que dispunham, 
que a derrota dos insurgentes era infalível, que estes nem mesmo se 
animariam a descarregar as armas. Era uma desgraça que constan-
te acompanhara aos governistas, o julgarem-se, antes do combate, 
fortes e invencíveis; entretanto, iam sendo derrotados. Foi, portanto, 
uma bela perspectiva a que ofereceram as duas forças.

Postadas ao alcance de bala, estando a coluna insurgente pela 
maior parte armada de espingardas caçadeiras, levanta o comandan-
te das Armas um viva ao imperador, e os insurgentes o correspon-
dem com os chapéus nas mãos, outro à Constituição, igual resposta, 
um terceiro ao ministério e à Reforma Judiciária, e este é correspon-
dido com uma descarga cerrada, que foi respondida pelos governis-
tas. Repetidas mais duas descargas, principiou a atirar a artilharia, 
que continuou até quase ao anoitecer, sem causar dano nas fileiras 
insurgentes.

A noite separou os combatentes; os governistas não avança-
ram um só passo, e ao amanhecer do dia seguinte não foram eles 
vistos no campo de batalha. Mandou Galvão explorar o campo e teve 
ocasião de ver até que ponto chegava o barbarismo dos que tinham 
por divisa “legalidade”. Duas casas, de outras tantas infelizes famí-



193HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

lias, haviam sido queimadas, e nesse incêndio, não só perderam os 
infelizes tudo quanto possuíam, mas ainda os recursos de seu indis-
pensável sustento. Pequena, porém terrível amostra, dos martírios 
que tinham de sofrer os insurgentes, quando a sorte os entregasse 
a seus contrários. Dois cadáveres foram achados, eram soldados do 
governo, abandonados pelos seus; foram pelos insurgentes sepulta-
dos como cristãos.

Ofício do comandante da coluna insurgente postada em 
Queluz dando parte do combate que ali tivera lugar no dia 4 
de julho

“Ilmo e Exmo. Sr.

Tenho a satisfação de levar ao conhecimento de V. Exa. que, 
apresentando-se o inimigo nas imediações desta vila no dia 4 deste 
mês, pelas dez horas da manhã, principiou o fogo de resistência con-
tra a coluna que se apresentou da parte do Ouro Preto, e meia dú-
zia de tiros bastou para que o inimigo fizesse alto: logo depois deste 
fogo, a coluna que se apresentou do lado de Congonhas foi obrigada a 
seguir o mesmo expediente da primeira e não foi possível que avan-
çassem um só passo. É verdade que de quando em quando dava o 
inimigo alguns tiros, que não eram correspondidos, e salvavam com 
duas pequenas peças que traziam, não sei se para intimidar, ou para 
dar-lhes tempo a enterrar os corpos dos que mais ousados se apre-
sentaram à frente: não é possível apresentar-se ao certo a perda do 
inimigo, porque eles enterraram os corpos, como provam dois que 
foram encontrados sepultados em um caminho velho, e depois de 
verificados, e conhecidos serem guardas nacionais do Ouro Preto, fo-
ram conduzidos e sepultados nesta matriz.

Pelo lado de Congonhas, sofreu o inimigo grande prejuízo, 
como prova o sangue e sinal de corpos arrastados, tendo-se encon-
trado ali botas, chapéus, sacos de roupa e uma espada: fizemos qua-
tro prisioneiros, com seu competente armamento e péssima muni-
ção. Às cinco horas e meia da tarde resolveu-se o inimigo a tomar o 
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único expediente que lhe restava para salvar-se: retirou-se. Temos 
unicamente a lastimar a perda de quatro homens que foram sur-
preendidos em uma casa, onde entraram contra minhas ordens, e 
foram prisioneiros, e outro companheiro que, por engano, foi chum-
bado por um dos nossos sobre o peito, porém que já está andando, 
e livre, segundo diz o médico, de perigo. Devemos igualmente lasti-
mar a barbaridade e covardia com que o inimigo lançou fogo a duas 
casas vizinhas à vila, e incendiaram-as, perdendo os proprietários 
tudo quanto tinham, ficando expostos à miséria por serem pobres: 
quatro carros de milhos, dois porcos de ceva, caixas de roupa, tudo 
foi consumido pelo único fogo que o inimigo pôde fazer-nos. Deus 
guarde a V. Exa.

Queluz, 6 de julho de 1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presi-
dente interino da Província.

Antônio Nunes Galvão, coronel comandante das forças do 
Centro”.

Sucesso da estrada do Paraibuna

A coluna governista, que avançava pela estrada do Paraibuna 
achou incendiada a ponte*, e teria de demorar-se por muito tempo 
pelas dificuldades da passagem do rio, se os insurgentes lha dis-
putassem como convinha, mas fosse plano, ou fosse descuido, ela 
passou sem ser incomodada, e pôde até conduzir consigo a sua arti-
lharia. Teve então lugar um tiroteio entre as forças governistas e in-
surgentes, este encontro, bem que de pouca vantagem, convenceu ao 
comandante da força governista de que não lhe seria tão fácil, como 
talvez presumia, dispersar os insurgentes. O comandante destes Ma-
nuel Francisco Pereira de Andrade portou-se com bravura e sangue 
frio, enviando ao comandante da coluna governista o seguinte ofício 
depois do primeiro encontro.

*Veja-se no fim nota a este respeito
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Ofício do comandante dos insurgentes ao comandante da 
coluna legalista

“Em virtude de ordens que tive do presidente interino da Pro-
víncia, marchei a tomar conta deste destacamento, onde cheguei on-
tem, pelas cinco horas da tarde, e desejando logo ser informado do 
estado do destacamento, suas forças, e do que tem ocorrido, fui certi-
ficado da inutilização da ponte, e com surpresa inteirado do tiroteio, 
que tem havido de parte a parte, e assim mais, que este destacamen-
to fora quem o começara.

É na verdade lamentável que brasileiros tão unidos pelas recí-
procas relações de amizade e interesses, forma do governo, que ne-
nhum outro queremos que não seja o do Sr. D. Pedro II, imperador 
constitucional e defensor perpétuo do Brasil, chegassem a hostilizar-
se de uma maneira tão imprudente.

Os mineiros sempre fiéis e leais à S. M. I. e à Constituição nada 
mais querem do que a sustentação destes dois sagrados objetos: não 
querem, sim, a reforma por acharem-na anticonstitucional, como fi-
zeram ver ao governo em suas muito submissas e respeitosas pe-
tições, as quais, se fossem bem compreendidas pelo ministério, ou 
chegassem aos degraus do trono, elas seriam atendidas, muito prin-
cipalmente pelo filho do fundador da monarquia, o chefe, o pai co-
mum dos brasileiros; porém assim não aconteceu. Então os mineiros 
achando que era também um dever sagrado libertar o seu imperador, 
que presumem achar-se coato, praticaram em massa o que V. SH verá 
dos impressos juntos, que são de data atrasada, podendo afirmar a V. 
Sa. que hoje estará quase toda a Província declarada pelo movimento 
começado em um de seus pontos, pois o que posso asseverar é que 
já vinte e um municípios se declararam, e não Barbacena e Pomba 
somente como cuida o ministério.

Nestes termos, o presidente interino José Feliciano Pinto Coe-
lho da Cunha, que não pode ser suspeito o seu monarquismo, tem já 
representado a S. M. I., a fim de tomar em toda a sua consideração e 
amor paternal evitar, como chefe da grande família brasileira, a guerra 
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civil entre seus filhos; e praticando ele assim, eu como seu delega-
do neste lugar, devo por todas as maneiras buscar imitá-lo. Portanto, 
são estes os motivos que me obrigam a dirigir a V. Sa. este meu oficial 
como parlamentário a pedir-lhe que mande suspender as hostilida-
des, pois que eu já outro tanto determinei, até que seja6 V. Sa. e eu 
obrigados a continuá-las, o que se não devera praticar sem que o seja-
mos de parte a parte, sendo que por esta forma pouparemos o sangue 
irmão, que deve ser para todo brasileiro, cie muito apreço. Eu empra-
zo a V. Sa. pela responsabilidade perante o imperador, a Nação, e Deus. 
Não se persuada V. Sa. que esta minha proposição é uma aparência de 
fraqueza. Não, senhor: longe de mim existe sempre essa fraqueza: é 
somente o sangue de irmãos, que professam todos a mesma religião, 
regem a todos as mesmas fórmulas, que se quer poupar, para que seja 
aproveitado contra os verdadeiros inimigos (os estrangeiros).

Persuado-me que V. Sa. não saberá do estado desta Província, 
e nem mesmo o ministério, por que a saberem que ela se acha toda 
em massa a sustentar o movimento aparecido, enquanto o próprio 
imperador não deliberar, não sacrificariam força alguma, embora se 
ache na raia da Província alguma gente divergente, como acontece 
pelas imediações da ponte do Sapucaia e do Rio Preto.

No entretanto, o que importa isto, se logo daí em diante, para o 
interior da Província, têm todas as povoações abraçado o movimento 
e protestado contra as reformas, como bem se vê da falta de notícias 
em que se acha o ministério, pelo corte de toda comunicação? Estou 
certo que o Rio de Janeiro ignora o estado desta Província, e ao trono 
ainda não chegou a verdade.

Portanto, Ilmo. Sr., tome bem em consideração o que levo dito, 
e suspendamos por um pouco nossos movimentos, que, segundo me 
persuado, este conflito breve terminará de uma maneira bem satis-
fatória para todos os brasileiros, que amam sua Pátria, e desejam o 
Paternal governo de S. M. I. Quando me deliberei a fazer a V. Sa. este 
enviado, foi certo de que me não faltará a fé e confiança que faço de V. 
Sa., tornando a enviar-mo: se se dignar fazer-me a honra de respon-
der-me, eu muito me lisonjearei. Deus guarde a V. Sa.
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Quartel da força Mineira na Rocinha da Negra, 30 de junho 
de 1842.

Ilmo. Sr. Comandante da força na Ponte do Paraibuna.

Manuel Francisco Pereira de Andrade, coronel comandante da 
força mineira’’.

Fosse em consequência deste ofício, ou que outros motivos ti-
vesse ele, o comandante da força legalista, não arriscou por alguns 
dias uma nova tentativa. Entretanto, a coluna insurgente se refor-
çava, e os valentes Severino e Zeferino instavam com o comandante 
para que atacasse ele a coluna governista, e a obrigasse a repassar 
o rio; não convindo este, porém, em atacar, também os governistas 
se foram reforçando e trataram de postar convenientemente a sua 
artilharia, para obrigarem os insurgentes a abandonarem o reduto 
em que se haviam fortificado. Estes viam com inquietação os prepa-
rativos da coluna contrária, e não podendo resolver o comandante a 
tomar a ofensiva, esperavam a pé firme o ataque.

Foi então avisado o comandante dos insurgentes que seria 
ele atacado pela frente e pelos flancos por forças que marchavam 
do Rio Preto e Pomba, e quando os governistas principiavam a mo-
ver a artilharia, propôs o comandante a mudança da posição. A esta 
proposta espalhou-se pela coluna uma geral desconfiança de que 
estavam atraiçoados; para aumentá-la ainda mais, o comandante 
que tinha ido conferenciar com um indivíduo, que parecia mais 
inclinado ao lado do governo, mas que todavia não era hostil aos 
insurgentes, que aparecia, e algumas ordens que mandara a seu se-
cretário, o alferes José Roberto, eram próprias para excitarem as 
desconfianças.

Não aparecia, pois, o comandante, a coluna julgava-se compro-
metida e cortada pela retaguarda, e é nestes momentos que teve lu-
gar um ataque inesperado da parte das forças do governo. Fácil é de 
calcular-se o terror que tais circunstâncias deveriam produzir; e com 
efeito, a coluna quase que se debandou, deixando expostos a todos 
os insultos e perigos os proprietários da margem da estrada, que se 
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tinham comprometido. Alguns foram presos, e as casas de outros, 
saqueadas. A guarnição que estava certa de poder resistir às forças 
governistas, e que em um momento de atordoamento se debandara, 
voltou a si imediatamente animada pelas exortações do padre João 
Marciano de Cerqueira, que desde o princípio da luta fizera à cau-
sa dos insurgentes os mais relevantes serviços, comprometendo-se 
com toda a franqueza e lealdade, e acompanhando-a até Santa Luzia, 
e pelas exortações dos Oficiais Mariano Dutra, Zeferino, Severino e 
José Roberto, principiou essa heroica resistência que obstou a que as 
cidades de São João del-Rei e Barbacena fossem ocupadas logo nos 
primeiros dias do mês de julho pelas forças do governo.

O comandante Manuel Francisco apresentou-se à coluna le-
galista e foi mandado para o Rio de Janeiro, onde esteve por algum 
tempo solto, mas ao depois foi recolhido a uma Fortaleza, mandado 
para a Província de Minas, e nela pronunciado e julgado. Bem que 
não fosse possível aos insurgentes embargar inteiramente o passo 
à coluna governista, todavia, não podia esta avançar senão muito 
vagarosamente, sempre incomodada pelas guerrilhas insurgentes, 
dirigidas por Severino e Zeferino. A primeira dispersão tinha cau-
sado aos insurgentes perdas irreparáveis, e nunca mais pôde aquela 
coluna chegar ao número de praças que dantes contava, nem lhe era 
possível fortificar-se em ponto algum, porque era constantemente 
atacada pela do governo, que com eficácia a apertava.

Apesar, porém, do número superior de praças, da natureza 
da tropa pela maior parte de linha, e do armamento todo de adar-
me 17, da ótima e abundante munição, todavia, fizeram os insur-
gentes tão vigorosa resistência, e tais incômodos causaram às for-
ças do governo, que as retiveram por quanto tempo lhes aprouve 
demorá-las, e foi só depois que receberam ordem para que se con-
centrassem para Barbacena, que os bravos do Paraibuna cederam 
o passo às forças do governo; ainda assim não se animaram estas a 
persegui-los, e muito ordenadamente chegaram ao ponto que lhes 
fora marcado.
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Dispersão da coluna da Pomba

Os legalistas eram nas armas inferiores aos insurgentes, muito 
superiores porém na tática da intriga, e nos meios de a espalharem. 
O Jornal do Comércio, que noticiava a perfeita pacificação de São Pau-
lo, a Proclamação Imperial de 19 de Junho e o Aviso de 23 do mesmo 
mês, valeram ao governo por mais de 10 mil homens.

Os emissários cruzavam a Província, espalhando tais papéis e 
as notícias as mais aterradoras. Eram extraordinariamente exagera-
das as forças do governo, e em alguns lugares haviam as autoridades 
posto em execução o Aviso de 23 de Junho, confiscando os bens dos 
comprometidos, bem que ainda não processados, tirando-os do poder 
dos administradores, e até das próprias mulheres e filhos que lança-
vam para fora de suas propriedades e fazendas, entregando-as à guar-
da de indivíduos habilitados somente para dilapidá-las e destruí-las.

Aconteceu pois que, enquanto as famílias dos comprometidos 
mendigavam até o necessário sustento, suas propriedades, fábricas, 
criações, e negócios eram desfrutadas e estragadas pelos novos pro-
prietários. Estes horrores, a promessa capciosa de perdão, e a segu-
rança de que o governo só pretendia perseguir a poucos indivíduos, 
abateram alguns ânimos mais fracos. O que, porém, completava em 
toda parte a desgraça dos insurgentes era a falta de oficiais que diri-
gissem forças e de pessoas que descortinassem os ardis dos gover-
nistas: estas faltas ocasionaram a dispersão da coluna do Pomba, e 
esta dispersão comprometeu gravemente a causa dos insurgentes. 
Logo no princípio da luta conseguiu o capitão Francisco Leite Ribeiro 
reunir cento e tantos homens, que postou de guarnição à Ponte da 
Sapucaia. Os insurgentes da Pomba não se incomodaram com aquela 
pequena força, nem procuraram dispersá-la. Chegaram, entretanto, 
os oficiais e armamento que por aquele lado enviara o governo-geral, 
e o pequeno destacamento da Sapucaia, tomando uma atitude hostil, 
pôs-se em movimento para o Arraial do Rio Novo. Era ainda tempo 
de poder a coluna da Pomba dispersar essa insignificante reunião 
e apoderar-se de uma porção de muito bom armamento, se tivesse 
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quem a dirigisse; faltou-lhe, porém, um chefe, e a coluna se conser-
vou imóvel.

Postada no Arraial do Rio Novo a força governista, continua-
ram a ir dali para a Pomba desanimadoras notícias. Por fatalidade, 
não ocorreu aos insurgentes o mandarem examinar a natureza e o 
número da força, que se dizia subir a alguns mil homens, bem arma-
dos, bem municiados e melhor dirigidos: se o fizessem, teria desa-
parecido o temor. As notícias da derrota dos paulistas espalhavam-
-se com profusão. Uns, abatidos com elas, outros, aterrados com as 
consequências do Aviso de 23 de Junho, e todos sem direção, davam 
completo acesso à desconfiança e ao terror. Como sempre em tais 
ocasiões acontece, surgiu entre os insurgentes a suspeita de traição. 
Nenhum chefe havia, que pudesse inspirar confiança por sua perícia 
e bravura, ao qual se confiasse a direção da força e dos negócios.

Os homens de que se compunha a coluna, os que a poderiam 
dirigir, eram proprietários, fazendeiros e capitalistas ricos de bons 
desejos e nada mais. A confusão se espalhou por entre a coluna, e 
a todos antolhava-se a necessidade de se salvarem. Os agentes do 
governo, que giravam por meio dos insurgentes, aproveitando-se 
das circunstâncias, afirmavam com toda a segurança, que na noite 
de 5 de julho, a vila seria atacada por numerosas forças. Tomou tal 
corpo este boato, que os insurgentes mais comprometidos, não po-
dendo contar com a força, já aterrada e ao todo desmoralizada, nem 
querendo abandonar a causa do movimento, apesar das lisonjeiras 
promessas que lhes eram feitas pelo lado do governo, retiraram-se 
para a Cidade de Barbacena, conduzindo consigo as praças, que os 
quiseram acompanhar, e naquela cidade chegaram em número de 
cento e tantos.

Foi assim que aquela forte coluna, composta de seiscentos ho-
mens, guarnecendo um tão importante ponto da Província, se dis-
solveu por falta de um homem que soubesse aproveitar a dedicação 
e bons desejos de que se achava ela possuída. Ao primeiro convite, 
apresentavam-se os guardas nacionais cheios de entusiasmo pela 
causa da liberdade, que na sua opinião defendiam, e pela qual que-
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riam todos sacrificar sossego, fazenda e vida, faltos, porém, de dire-
ção, se dispersavam e o governo ia obtendo, assim, fáceis triunfos. A 
força governista do Rio Novo, que não passava de duzentos homens, 
entrou sem combate na Vila da Pomba, guarnecida por seiscentos 
briosos guardas nacionais, derrotados sem que soubessem como.

Deve-se, porém, notar que nem um deles renegou suas ante-
riores convicções, nem um se passou para o lado do governo, e os 
que não procuraram a Cidade de Barbacena, ocultaram-se; os gover-
nistas acharam a vila ao todo deserta, e tiveram ocasião de ver que 
na Pomba muito poucos eram os indivíduos que os apoiavam.

Consequência da dispersão da coluna da Pomba e do revés 
do Paraibuna

Em um mesmo dia chegou à Cidade de Barbacena a notícia da 
dispersão da coluna da Pomba, e do revés do Paraibuna. A conster-
nação lavrou pelos habitantes daquela cidade tanto comprometidos, 
e que se viam próximos a serem atacados por dois lados, e por forças 
que julgavam muito superiores em número, armamento e perícia mi-
litar. O comportamento, porém, dos barbacenenses nestas circuns-
tâncias é digno do mais subido elogio. Longe esteve o perigo de lhes 
abater a coragem, antes nunca maior entusiasmo desenvolveram 
eles. Felizmente havia nesse dia ali chegado o benemérito Francisco 
José de Alvarenga, que tratou de tomar logo todas as medidas que o 
caso e as circunstâncias exigiam e aconselhavam. A guarnição apre-
sentava uma coragem superior e uma inabalável firmeza. O incansá-
vel João Gualberto e seus irmãos, o Dr. Camilo, mostraram decidida 
energia nessa circunstância verdadeiramente arriscada. A cidade 
corria iminente perigo, ignorando-se ali o ulterior acontecimento da 
estrada do Paraibuna.

Se, como se supunha, a coluna insurgente se houvesse dissol-
vido, marchariam as forças do governo, sem encontrar obstáculo, 
sobre a Cidade de Barbacena e as que avançavam pela Pomba, com 
passo livre pela dispersão da coluna insurgente ali estacionada, po-
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diam de combinação com as do Paraibuna, cair sobre a cidade, e en-
tão, a guarnição, bem como toda a povoação, estavam sem remédio 
comprometidas.

Estou convencido, pelo que testemunhei nesse dia, que a guar-
nição se deixaria antes massacrar do que arredar um passo, e que a 
cidade seria defendida até a última extremidade; esse sacrifício, po-
rém, seria sem resultado para os insurgentes. Entretanto era urgente 
aumentar com toda a velocidade a guarnição de Barbacena; recor-
reu-se pois à de Queluz, para que de lá viessem cem homens; mas o 
bravo Galvão também necessitava de forças para fazer frente às do 
governo, dirigidas pelo comandante das Armas; recorreu-se igual-
mente à coluna do Rio do Peixe, mas essas forças, quando mesmo 
marchassem, não chegariam tanto a tempo que pudessem impedir a 
tomada da cidade. Eram 5 horas da tarde, quando chegaram os guar-
das nacionais da Pomba e presídio, e com eles os homens mais con-
siderados desses dois Municípios: este fato reanimou as esperanças. 
Deram-se todas as providências para se ordenar e fortificar a coluna 
do Paraibuna e a guarnição da cidade.

A dispersão, porém, da coluna da Pomba era um golpe fatal que 
recebiam os insurgentes. Não só ficava aquele lado aberto para as co-
municações entre o governo-geral e o Provincial, mas ainda estava 
desembaraçado o governo, para reunir forças naquele importante 
município, e facilidade tinha, para volvê-las sobre Barbacena e Que-
luz. Esta última coluna, abandonada a si mesma, tinha recebido ape-
nas pequenos contingentes, e continuava com eles a fazer heroica re-
sistência às forças da capital. Galvão foi avisado de que seria atacado 
pelo comandante das Armas de combinação com a coluna que mar-
chava pelo lado da Pomba, e não se achando com forças suficientes 
para repelir um tal ataque, resolveu retirar-se para o Arraial de Santo 
Amaro, e daí para o Engenho de Cataguases, onde em caso urgente 
podia socorrer a Cidade de Barbacena, ou a de São João del-Rei. Nes-
sa posição porém permaneceu essa valente coluna por muito tempo 
inativa, sem poder fazer qualquer tentativa. Aí se lhe foi reunir o ba-
talhão do Bonfim e um contingente de Guarda Nacional do Municí-
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pio de São João del-Rei. O presidente da Província, porém, tinha tido 
tempo para fazer guarnecer fortemente a Vila de Queluz, e a posição 
dos insurgentes era nestas circunstâncias assaz melindrosa e crítica.

Dispersão das colunas do Rio do Peixe, Santa Bárbara e Bom 
Jardim

A cada página desta história ficará o leitor convencido de que 
se houvesse um plano de revolução anteriormente preparado, e com 
um fim mais extenso do que aquele que constantemente manifesta-
ram os insurgentes de Minas, se pretendessem eles subverter a or-
dem constitucional, e substituir a forma de governo, se pretensões 
tivessem de proclamarem a separação da Província, como tão falsa-
mente publicaram os órgãos da facção oligárquica, pela imprensa e 
na tribuna, assim provincial como nacional, os mineiros ter-se-iam 
preparado, outras disposições houveram tomado. Não existia, po-
rém, um plano de revolução: ao partirem da Província para a corte 
os deputados mineiros nem ao menos pensavam em que lhes seria 
necessário lançarem-se nos perigos de uma revolução; esperavam 
todos pelos trabalhos do corpo legislativo, e foi só a violenta disper-
são dele; foram os atentados multiplicados do governo, os que con-
venceram a população de que para conservar seus direitos, nenhum 
meio lhe restava já, senão o da força.

Ainda assim, não eram os mineiros os que levantariam o pri-
meiro grito, se sobre si tomassem eles o empenho de um movimento, 
e para isso houvessem também tomado as indispensáveis precau-
ções, o Gabinete de Março e a oligarquia que o apoiava, e o substituiu, 
ter-se-iam, talvez arrependido de haver tanto provocado e irritado 
uma população prudente, que, satisfeita com as instituições existen-
tes, nada mais espera que a fiel sustentação e consolidação das mes-
mas. O povo acudiu fiel ao reclamo de 10 de junho, porque acreditou 
à vista dos fatos praticados pelo governo, que aquele reclamo era em 
apoio da liberdade pública, não menos que o do trono; mas esse povo 
achou-se sem direção e até sem armas.
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Havia o presidente interino ordenado ao tenente-coronel, 
comandante do batalhão de Guarda Nacional do Arraial do Turvo, 
Município de Aiuruoca, que fizesse guarnecer o Arraial do Rio Preto 
com 200 homens de seu batalhão, nomeando um oficial que os co-
mandasse. Esta ordem foi imediatamente cumprida, graças à ativida-
de do dedicado cidadão Antônio Belfort de Arantes e boa disposição 
da G. N. do Turvo. Foi, porém, incumbido de conduzir e comandar 
esta guarnição, o capitão Antônio José de Sousa, homem bom, co-
nhecedor dos lugares, porém, ao todo incapaz para a comissão de 
que se o encarregara. Marchou ele com 200 homens possuídos do 
melhor espírito, em direitura ao Arraial de Santa Rita, e aí soube que 
Francisco Teresiano Fortes aprontava-se para recebê-lo na estrada 
do Rio Preto. Este simples aviso produziu um tal horror que a força 
retrocedeu imediatamente em debandada, e preciso foram os mais 
decididos esforços da parte do tenente-coronel João Gualberto, do 
juiz de paz Belfort, do capitão Ildefonso e dos alferes Gabriel Ribei-
ro Salgado e Mariano Ribeiro, para que novamente se reunisse uma 
coluna no Arraial do Bom Jardim, onde se manteve até que se dis-
persou a do Rio do Peixe. Entretanto, a primeira debandada encheu 
de alento os governistas; mandaram eles vir da Vila de Valença para 
o Rio Preto o coronel Nicolau Antônio Nogueira, que aí formou um 
destacamento, constando de guardas nacionais do lugar e dos muni-
cípios de Valença e Vassouras. A estrada do Rio Preto estava franca 
até o dia 28 de junho, e se por aí avançasse uma força do governo, 
pudera ter penetrado até o interior da Província.

Nestes apuros, recorreu-se a José Joaquim Alves, nomeado co-
mandante de um dos batalhões de Guarda Nacional do Município de 
Barbacena, a fim de, com o seu batalhão, ocupar um ponto na estrada 
do Rio Preto, e com efeito, ao cair do dia 28 de junho, estava postada 
na ponte do Rio do Peixe uma coluna contendo setecentas praças. 
Dela destacaram-se duzentos homens para guarnecerem a estrada 
que passa pelo Arraial de Santa Bárbara, ficando na do Bom Jardim 
uma outra coluna que subia a trezentos homens. Estava, pois, aquela 
linha suficientemente guarnecida, sem que a coluna estacionada no 
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Rio Preto pudesse incutir qualquer temor. Os comandantes da colu-
na legalista no Rio Preto retinham presos todos os negociantes, tro-
peiros e boiadeiros que da Província do Rio de Janeiro se recolhiam 
para a de Minas. Entre outros, fora preso um filho do tenente-coronel 
José Joaquim Alves, de quem os legalistas pretenderam tirar vanta-
gem. Com efeito, retido por alguns dias o moço, era ele ameaçado 
de ser mandado para o Sul, se o pai não dissolvesse quanto antes a 
coluna a cuja frente estava; mas não sendo isto possível, pois que não 
dependia somente da vontade do comandante dissolver uma coluna 
composta de homens, que, voluntários se reuniam em defesa de sua 
própria causa, teve por mais acertado o desembargador Honório en-
viar o filho ao pai, recomendando-lhe a catequese deste, bem como 
de outros influentes.

Munido de alguns exemplares da Proclamação de 19 de Junho, 
do Aviso de 23 do mesmo mês, e do Jornal do Comércio em que se 
publicara a relação dos festejos celebrados na corte em aplauso da 
pacificação de São Paulo, doutrinado, o que era mais, pelo presiden-
te da Província do Rio de Janeiro sobre os meios de que se devera 
prevalecer para afastar o pai da causa do movimento, chegou esse 
emissário ao Rio do Peixe, e tudo se mudou. Desde então era o mes-
mo comandante da coluna, e seus parentes e aderentes, os que se 
esforçavam para desacreditar o movimento, espalhando as notícias 
mais desfavoráveis aos insurgentes. Espias, como tais reconhecidos, 
e presos pelas vedetas, eram soltos e em paz mandados para irem 
informar aos contrários do estado e posição da coluna insurgente.

Chega pelo mesmo tempo ao Rio do Peixe a notícia do ocor-
rido no Paraibuna; o Destacamento de Santa Bárbara é mandado a 
picar a retaguarda da coluna legalista que avançava para Barbacena, 
e dissolve-se em caminho. Os legalistas do Rio Preto, sabendo que a 
guarnição de Santa Bárbara se retirava, foram ocupar aquela posi-
ção, donde podiam cair sobre a retaguarda do destacamento do Rio 
do Peixe. É nestas circunstâncias ainda que ao Rio do Peixe chega a 
notícia da dispersão da coluna do Pomba; o desânimo então come-
çou a lavrar, e as deserções foram em grande escala. Existiam, porém, 
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no destacamento do Rio do Peixe dois distintos oficiais: eram Joa-
quim Leonel de Azevedo e João Manuel, e o distinto patriota pa-
dre Manuel José Dias; estes não esmoreciam, antes instavam para 
que a coluna tomasse posições no alto da serra, onde já se achava 
um destacamento comandado por João Manuel, e donde poderiam 
repelir com vantagem as forças legalistas que avançassem. Com 
efeito, a coluna avançou para o alto da serra, já estava, porém, re-
duzida a pouco mais de um quinto, e essa mesma força ao todo 
desanimada.

No dia 15 de julho, por tarde, mostrou-se a força do governo 
a essa pequena partida insurgente, já ao todo desmoralizada; o te-
nente-coronel José Joaquim Alves apenas avistou os primeiros solda-
dos do governo retirou-se; os oficiais Joaquim Leonel, João Manuel e 
Bandeira esforçaram-se para conter a deserção que se tornou geral 
e instantânea; puderam ainda com uma dezena de homens iludir as 
forças contrárias, e sustentar a posição até ao anoitecer. No dia 16 
de julho essa tão luzida e numerosa coluna estava reduzida aos três 
oficiais Joaquim Leonel, João Manuel e Bandeira; os dois últimos che-
garam no dia 18 à Cidade de São João del-Rei.

A dispersão da coluna do Rio do Peixe foi seguida da de todas 
as forças que nessa linha estavam postadas, e no dia 19 de julho es-
tavam francas todas as estradas que comunicam a Província de Mi-
nas com a do Rio de Janeiro. Estes fatos mostram claramente que os 
insurgentes de Minas não seriam derrotados, se com mais energia 
e presteza se houvessem conduzido. Com o apoio que encontraram 
na parte a mais sã, ilustrada e independente da população, eles se-
riam invencíveis, se desgraçadamente não confiassem por demais 
na fortaleza da Província de São Paulo, e se, pretendendo fazer um 
movimento, se tivessem para ele preparado; se tivessem oficiais, que 
como os beneméritos Galvão e Alvarenga, sustentassem com esforço 
e dedicação a causa do movimento. Acrescendo, quanto à coluna do 
Rio do Peixe, que os legalistas quando se apresentaram, levavam a 
certeza de que um tiro lhes não seria preciso dar, e com efeito assim 
se verificou.
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Reunião da Assembleia Provincial insurgente

Um dos primeiros atos do presidente interino foi a convoca-
ção da Assembleia Provincial; se esta reunião pudesse ter tido lu-
gar imediatamente depois do dia 10 de junho, teria sido muito pro-
veitosa; a 17 de julho, porém, quando se reuniram 13 deputados, 
era tempo de combater, e não de deliberar. O que mais concorre 
para a queda das revoluções é, sem dúvida, a falta de dedicação e de 
sincera franqueza em muitos dos que as aprovam, mas que desde 
o princípio, como que contando com a derrota, sem que toquem ao 
grau de traidores, vão, todavia, ajuntando cabedais para uma futura 
defesa. A maioria da Assembleia Provincial ficou certamente com-
prometida no movimento, é um fato que honra da maneira a mais 
digna o caráter mineiro; os amigos e antigos companheiros acha-
ram-se todos reunidos, não houve um traidor, não houve um trâns-
fuga; todavia, só acudiram ao chamamento do presidente interino 
em São João del-Rei, 13 deputados provinciais. Pudera proceder-se 
à convocação de suplentes, e esse expediente se adotara, se outra 
fosse então a face dos negócios; mas as forças do governo avança-
vam pelas estradas do Rio do Peixe, Paraibuna, Pomba e Picu, e era 
preciso tomar-se uma deliberação pronta e enérgica. Deliberaram, 
pois, os deputados reunidos, aprovando a seguinte indicação, que 
fizera Marinho, levar à presença do presidente interino a mensa-
gem que também segue:

“Indico que os deputados presentes se dirijam em deputação 
ao presidente interino da Província para fazer-lhe ver que não é 
possível a reunião da Assembleia Provincial, e assegurar-lhe a sua 
franca, leal e decidida cooperação e aprovação a todos os atos que 
tem praticado, e houver de praticar para salvar a Constituição e o 
trono.

Paço da Assembleia Provincial de Minas em São João del-Rei, 
17 de julho de 1842”.
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Mensagem dos deputados provinciais que se reuniram em 
São João del-Rei

Ilmo. e Exmo. Sr.

Os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reu-
nidos em sessão preparatória nesta cidade, faltariam a si e à briosa 
Província que os elegeu, se nesta ocasião solene em que os mineiros 
se erguem para repelir de seus pulsos as algemas do absolutismo, 
deixassem de manifestar perante V. Exa. os sentimentos de que se 
acham possuídos. Tomando a resolução enérgica e patriótica de anu-
ir aos votos da municipalidade e povo heroico de Barbacena, V. Exa. 
associou seu nome ao daqueles cidadãos distintos, que em eras an-
teriores, sacrificando repouso, vida e fortuna, se encarregaram de 
libertar o Brasil do jugo estrangeiro em tempos mais remotos, e dos 
ferros do despotismo colonial em nossos dias.

Qual seria, Exmo. Sr., o resultado da glória dos Vieiras e das 
fadigas dos anciãos da independência, se V. Exa., bem como noutras 
províncias, cidadãos igualmente prestantes, se não empenhassem na 
empresa gloriosa de guiar as falanges constitucionais contra filhos 
degenerados, que ousaram pôr mão sacrílega na Arca Santa da Li-
berdade Constitucional? A circunstância era sem dúvida difícil, mas 
o patriotismo de V. Exa. abstraiu dos embaraços, e a gratidão dos coe-
vos acompanhará o nome de V. Exa. à posteridade.

Procurando rodear-se da representação provincial, e consul-
tar seu voto nesta conjuntura delicada, V. Exa. deu uma prova ma-
nifesta da sua confiança na opinião pública, e demonstrou qual a 
diferença de um governo Constitucional ao dos régulos, que, pondo 
em coação o nosso inocente monarca, ousam dispersar os represen-
tantes do povo, e tanto nos atos da administração geral, como nos da 
Provincial patenteiam a resolução decidida de assumir o Poder Le-
gislativo, já decretando novas leis sem ser ouvida a Assembleia Geral, 
já cobrando impostos sem orçamento provincial.

Os mineiros sabem apreciar esta diferença, que tanto honra 
o governo interino: mas, Exmo. Sr., conhecem também as dificul-
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dades da posição inteiramente excepcional, em que nos achamos, e 
o assenso da Província aos Atos do governo de V. Exa. não pode ser 
duvidoso. Como órgãos, pois, de nossos Constituintes, não hesitamos 
em afiançar a V. Exa. nossa adesão franca e decidida ao movimento 
Constitucional do dia 10 de junho: é conhecida a opinião dos depu-
tados efetivos, que são constrangidos a não comparecer na presente 
Sessão Extraordinária, e sem dúvida que todos a acompanhariam, 
unânimes os abaixo assinados para agradecer a V. Exa. a resolução 
heroica que tomou a 10 de junho, e oferecer ao governo interino a 
coadjuvação de seu voto, sua pessoa, e bens para levar-se a efeito a 
restauração da Constituição do Império, rasgada por essa lei de san-
gue que a facção absolutista se atreveu a promulgar.

Logo, porém, que cessem os embaraços que retardam a reu-
nião dos deputados de Minas, V. Exa. deve contar que todos se apres-
sarão a vir retificar este voto dos abaixo assinados. Continue V. Exa. 
na empresa gloriosa que encetou em Barbacena, esmague os traido-
res que abusando da nossa generosidade ousam chamar para o seio 
de sua Pátria as falanges absolutistas, redobre-se a energia de V. Exa. 
fazendo desenvolver os imensos recursos que os patriotas de toda a 
Província põem à disposição de V. Exa, e o resultado será impreteri-
velmente o triunfo das Instituições livres e do trono constitucional 
desembaraçado desse nevoeiro asiático, com que cortesão hipócri-
tas o querem obscurecer. Deus guarde a V. Exa.

Paço da Assembleia Legislativa Provincial, aos 17 de julho de 
1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presi-
dente interino da Província de Minas Gerais.

Antônio Fernandes Moreira, Manuel de Melo Franco, Francisco 
de Assis e Almeida, Francisco José de Araújo e Oliveira, José Cristiano 
Garção Stockler, Maximiano José de Brito Lambert, João Capistrano 
de Macedo e Alckmin, Felisberto Rodrigues Milagres, Manuel José dos 
Santos, Teófilo Benedito Otoni, Antônio Joaquim de Oliveira Pena”.



 JOSÉ FELICIANO PINTO COELHO DA CUNHA
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Resposta à mensagem supra

“Srs. Deputados.

Cumpri um dever de cidadão brasileiro quando acudi ao grito 
da Província, soltado na heroica Cidade de Barbacena, e hoje me li-
sonjeio de ouvir da boca de seus legítimos Representantes a aprova-
ção solene dos atos, que tenho praticado, e a promessa de sua valiosa 
coadjuvação para levar ao fim a empresa de salvar a Constituição e 
o trono das garras do absolutismo. Eu vos agradeço, pois, Srs., este 
testemunho de confiança, que acabais de depositar em mim e asse-
guro-vos que prosseguirei firme e inabalável na sustentação do Mo-
vimento Político de 10 de Junho, e que só me julgarei feliz quando 
puder anunciar-vos o completo triunfo de nossas Instituições.

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha”

Este fato honra sobremaneira o caráter mineiro. Estavam os 
negócios desesperados, e é então que os treze deputados, alguns 
dos quais não tinham até então o menor comprometimento, subme-
tem-se à mais grave responsabilidade, e um deles (Otoni), estando 
a partir no mesmo momento para Barbacena, demorou-se para as-
sinar a mensagem, porque dizia ele, não tinha ainda um ato que o 
comprometesse juridicamente. Nesta indicação e mensagem achou 
Bernardo Jacinto a prova de que os insurgentes haviam proclama-
do o sistema republicano; assim como o deputado Antunes Correia 
achara na queima da ponte do Paraibuna a prova de que haviam eles 
proclamado a separação da Província.

Acordo tomado em São João del-Rei; os deputados Otoni e 
Marinho são mandados em comissão, um para Barbacena e 
outro para Baependi

No apuro de circunstâncias em que se achavam os insurgen-
tes, quando a declinação do Movimento de 10 de Junho era completa 
ao sul da Província, e eram inteiramente ignorados os sucessos do 
norte, é digno, releva repeti-lo, de todo o elogio o comportamento 
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dos 13 deputados provinciais, que não hesitaram um momento em 
dar um passo, que mais os devia comprometer, e quando muitos de-
les não tinham ainda assinado um papel, não tinham praticado um 
ato que juridicamente os pudesse comprometer, não hesitaram na 
circunstância a mais arriscada, em manifestarem de um modo o mais 
autêntico a sua adesão ao movimento, afiançando à autoridade in-
surgente a sua franca e leal cooperação.

Conveio-se, além da mensagem, que foi apresentada ao pre-
sidente interino pelos deputados reunidos em comissão geral, em 
que Otoni e Marinho partissem no mesmo dia, um para Barbacena, 
e outro para Baependi, a fim de resolverem a uma e outra coluna a 
marcharem para se reunirem com a de Queluz, postada então no En-
genho de Cataguases, para formarem um só exército.

Era este o único e razoável plano que desde 10 de junho se 
devera ter adotado, a não ser a falsa segurança que mantinha os mi-
neiros, persuadidos de que o governo a braços com a Província de 
São Paulo os deixaria entregues a si mesmos, e que quando muito, 
marchariam sobre Minas algumas Guardas Nacionais da Província 
do Rio de Janeiro, e estas, bem como as que na Província pudesse 
reunir o presidente Veiga, não lhes causava muito terror.

Deliberou-se, pois, formar um exército, operar-se vigorosa-
mente com ele sobre a capital, e se porventura dificuldades invencí-
veis se opusessem ao assalto do Ouro Preto, procurar-se o norte da 
Província, onde deviam existir também forças insurgentes, e aí es-
perar-se pelo que trouxessem as circunstâncias, sendo de presumir 
que o governo, antes de pretender derrotar pela força os insurgen-
tes, procuraria desarmá-los pela mesma maneira porque constante-
mente tem pretendido acabar com a guerra civil no Rio Grande do 
Sul, e então certa, como se dizia, a pacificação de São Paulo, o Movi-
mento de Minas terminar-se-ia sem o derramamento de uma só gota 
de sangue. Os homens mais avisados sustentavam, à vista do contex-
to da Proclamação de 19 de Junho, e pelo conhecimento pessoal que 
tinham dos que influíam sobre o ânimo do Gabinete de Março, que os 
comprometidos de Minas nada tinham a esperar senão das armas, e 
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resolveram todos a obrar nesse sentido. No mesmo dia 17, pois, par-
tiram, Otoni para Barbacena, e Marinho para Baependi.

Resultado das comissões de Otoni e Marinho, ataque da 
Fazenda do Ribeirão no dia 20 de julho, dissolução da coluna 
de Baependi

A coluna de Baependi, uma das mais brilhantes do exército in-
surgente, julgou completa a sua missão fazendo reconhecer naquela 
vila a autoridade do presidente interino, e em vez de prosseguir para 
diante, marchando sobre os legalistas que se retiraram para Pouso 
Alto, e seguir sobre a Cidade da Campanha, deixaram-se os influen-
tes embair das promessas de alguns legalistas, que em Baependi de-
puseram as armas, licenciaram então, duas terças partes da coluna, 
e deixaram a outra de guarnição à vila. Todo este procedimento era 
baseado no fim que tinham em vista os mineiros insurgindo-se; e 
era, o que tenho já muitas vezes mencionado, apresentarem uma 
manifestação armada em apoio de São Paulo, e com o único intento 
de obterem a demissão do Ministério de Março; por isso, cada um 
julgava ter tudo feito, quando essa manifestação tinha lugar em seu 
respectivo município.

Os legalistas, porém, que acossados de Baependi, procuravam, 
uns, o Rio de Janeiro, outros, as suas casas, tiveram em Pouso Alto 
certeza de que os paulistas haviam sido derrotados e de que o barão 
de Caxias marchava sobre a Província de Minas com forças numero-
sas e aguerridas encontraram-se com oficiais e armamento, que o 
ministério enviava, e então deliberaram voltar sobre a vila, que no 
dia 25 de junho haviam abandonado. Enquanto se ignorava o des-
fecho do Movimento de Sorocaba, os insurgentes estavam em mo-
vimento nos municípios mais ao Sul da Província, e é de crer, que se 
a luta se não decide em São Paulo tão prontamente, e por um modo 
tão pouco esperado, os municípios de Jacuí e Pouso Alegre reforça-
riam as fileiras insurgentes; mas desde que os paulistas sucumbi-
ram, acreditaram todos não ser possível aos mineiros a resistência, e 
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os governistas até então espantados pelo apoio que o Movimento de 
10 de Junho achava em toda a Província, tornaram-se ousados os que 
se haviam apresentado temerosos e receavam-se de que a cada mo-
mento se pronunciassem os oposicionistas em todos os municípios; 
com as notícias de São Paulo tornaram-se formidáveis, oprimiram 
mais rigorosamente os que julgavam afeiçoados ao movimento e ar-
regimentavam-se em reforço às forças do governo.

As notícias de São Paulo tiraram aos governistas de Pouso Ale-
gre todo o receio de que a oposição ali se insurgisse, e uma forte co-
luna, comandada pelo coronel Julião, pôs-se em marcha para a Cam-
panha, donde reforçada com a G. N. desse município, marchou sobre 
Baependi. Esta força, reunida à que se havia organizado na freguesia 
de Pouso Alto, e os legalistas foragidos de Baependi e Aiuruoca, vie-
ram ocupar aquela vila em número de mais de oitocentos homens. A 
coluna insurgente postada em Ribeirão era inferior em mais de me-
tade à coluna legalista, mal armada, pouco municiada e inteiramente 
bisonha na tática da guerra, e para que tudo lhe faltasse, não tinha 
ela um oficial que a dirigisse. Não esmoreceram, todavia, os insur-
gentes, e sabendo que seriam atacados, entrincheiraram-se conve-
nientemente e esperaram pelo assalto.

Com efeito, no dia 20 de julho foram os insurgentes acometi-
dos por todos os lados, mas repeliram os assaltantes com bravura e 
galhardia. O fogo foi vivo e aturado, os legalistas, porém, se retira-
ram sem que sobre os insurgentes houvessem alcançado vantagem 
alguma. No dia imediato, mandava o venerável ancião Francisco José 
de Andrade pedir cem homens para (dizia ele) ir acabar com os le-
galistas mesmo dentro da vila, onde os pretendia ir atacar. Já não era 
tempo, porém, de tentar empresas.

A comissão de Marinho tinha levado a certeza dos reveses do 
Rio do Peixe, Paraibuna e Pomba; era aquela coluna a única que por 
aquele lado se conservava em armas, tendo diante de si uma força 
formidável; as notícias de São Paulo eram públicas, tornaram-se, 
portanto, desesperados os momentos. Por aquele lado adotaram os 
legalistas um plano diabólico: consistia ele em destruírem as fazen-
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das dos comprometidos, por onde passavam, e as arruinavam e sa-
queavam, era a propaganda, destruir os insurgentes por tal forma, 
que eles e suas famílias ficassem para sempre reduzidos à miséria, e 
por isso, o que se não podia conduzir ou utilizar, aniquilava-se.

O mais horroroso plano, porém, consistia em seduzir a escra-
vatura, e aqueles que recusavam faltar à obediência e fidelidade a 
seus senhores eram surrados. Muito francamente se promovia uma 
insurreição geral, e o venerável Junqueira teve aviso de que se usaria 
contra ele da mesma e mais formidável arma que em 1833, donde 
resultou o massacre de uma tão considerável parte de sua família. 
Entretanto, era preciso que se resolvessem, ou entregarem-se à dis-
crição da legalidade, ou a se reunirem ao exército insurgente. Os hor-
rores, porém, que a legalidade vinha perpetrando, e os que ameaçava 
perpetrar, a maneira por que era executado o Aviso de 23 de Junho, 
advertiam aos insurgentes do que tinham de sofrer suas famílias, se 
ficassem abandonadas à discrição da legalidade. Tinham os insurgen-
tes vigorosamente resistido ao ataque do dia 20; mas como se pode-
riam sustentar contra forças que a pacificação de São Paulo habilitava 
o governo a fazer marchar daquela para a Província de Minas? Como 
prolongar a resistência, sendo aquele o único ponto onde havia for-
ças insurgentes, pois que na Vila de Lavras existiam apenas cento e 
tantas praças? Não restava, pois, à coluna de Baependi senão a alter-
nativa de dissolver-se, ou procurar a Vila de Queluz, para onde tinha 
marchado o presidente interino. Aquela coluna, porém, era compos-
ta, em sua quase totalidade, de pais de famílias, e alguns, de muitas 
numerosas famílias. Como resolverem-se a deixar entregues ao furor 
do vandalismo legal de 1842 suas esposas, filhas e filhos, que não era 
possível em tão apertadas circunstâncias conduzir, sem mesmo levar 
em conta as grandes propriedades que seriam forçados a abandonar, 
as quais não escapariam do saque, da destruição e do confisco?

Assim, homens que afrontavam sem temor a morte, que com 
coragem cívica, digna de inveja de todo o povo que preza a dignidade 
do homem e conhece seus direitos, se haviam apresentado prontos 
aos gritos desses direitos insultados, não puderam encarar, nem era 
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possível que o pudessem com o mesmo valor, as desgraças de que 
seriam vítimas suas esposas e seus filhos, e isto, para seguirem uma 
causa que todos acreditavam perdida, desde que a Província de São 
Paulo sucumbira e o presidente interino não havia tomado a capital.

Foi nestas circunstâncias que recorreram ao meio de salvação 
que julgaram achar na Proclamação Imperial de 19 de Junho. No dia 
26 de julho, pois, o honrado Gabriel Junqueira e outros chefes distin-
tos se retiraram, e depuseram as armas, e protestaram obediência à 
Lei de 3 de dezembro de 1841, ao Ministério de Março e à autoridade 
do presidente legítimo. Era tal o entusiasmo, tão forte a convicção de 
todos os que compunham aquela coluna, que ao verem que se retira-
vam os homens mais influentes, ainda assim não queriam depor as 
armas, e alguns deles, e entre eles os dois irmãos Brandões, se foram 
reunir à coluna do Cláudio, e foram dos últimos teimosos insurgen-
tes que depuseram as armas.

Apesar de se haver retirado e deposto as armas o venerá-
vel Junqueira, não deixou ele de ser vítima de exageradas perse-
guições; sem que lhe valessem a sua reconhecida probidade, seus 
relevantes serviços e sua adesão longa e não suspeita à monarquia 
Constitucional. Sendo para notar que Bernardo Jacinto da Veiga, 
apresentando o protesto de Junqueira e de outros, como uma prova 
da ilusão em que haviam estado, os mandava não menos perseguir 
e atormentar com processos consecutivos, e por suas instâncias ob-
teve que o honrado Tristão Antônio de Alvarenga fosse castigado 
com uma remoção, porque se não prestara à torpeza das vinganças 
da oligarquia. Junqueira e seus amigos haviam, é verdade, deposto 
as armas pelos motivos que ficam relatados, mas nem por isso de-
viam ficar privados da Beneficência Imperial, afiançada na Procla-
mação de 19 de Junho, pois que depunham as armas quando a re-
volução ainda continuava, e os insurgentes se constituíam de uma 
maneira mais formidável. Todavia, as autoridades não recuavam 
ante a falta de cumprimento da palavra imperial, e comprometiam 
assim, a Coroa, só para realizarem sobre seus adversários pessoais 
uma vingança abjeta.
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Consequência da dissolução da coluna de Baependi, 
submissão da Vila de Lavras

O Dr. José Jorge da Silva havia sido convidado, e mesmo insi-
nuado para fazer depor as armas à guarnição de Lavras, e apresen-
tarem ele e os influentes daquela vila o seu protesto, acolhendo-se 
sob a égide da Proclamação de 19 de Junho; resistiu, porém, com 
todos os seus amigos, pois que, diziam eles, não queriam declarar 
que abandonavam seus amigos e companheiros, quando muitos de-
les estavam ainda empenhados na luta. Entretanto, a revolução es-
tava completamente perdida ao sul da Província, e as notícias, que 
a Lavras foram levar os deputados provinciais Stockler, Lambert e 
Marinho, tiravam as esperanças que ficaram ao todo mortas com a 
certeza da dispersão da coluna de Baependi. A Vila de Oliveira estava 
já dominada pela legalidade; a Cidade de São João del-Rei, abandona-
da pelo presidente interino, que dela levara toda a força; assim, a Vila 
de Lavras não se podia manter, bem que guarnecida estivesse ela por 
uma porção de entusiasmados bravos.

Quando cheguei a Lavras, haviam-me ali precedido todas as 
tristes notícias, e achei os influentes a deliberarem sobre o que con-
vinha fazer-se. Falava-se em protestos, que principiavam a ser da 
moda, mas o honrado Dr. José Jorge declarou com toda a firmeza, que 
não protestava, e acrescentou estas palavras, que no mesmo instan-
te copiei em minha carteira: “Enquanto houver um só homem com 
arma contra o Ministério de Março, e sua horrível política, eu serei o 
segundo”; ao que acudiu prontamente o major Antônio José Teixeira: 
“E eu o terceiro”.

Levantaram-se, então, todos decididos a não abandonarem 
seus amigos que ainda estavam em armas e a segui-los até o extremo. 
Urgia, porém, tomar uma deliberação a respeito da Vila de Lavras, 
visto que não era possível sustentarem-se ali os insurgentes. Fiz ver 
ao Dr. José Jorge o que havíamos combinado em São João del-Rei, as 
esperanças que tínhamos de que o presidente interino, atacando-a 
com todas as forças reunidas se apoderasse da capital e supondo que 
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toda a linha entre São João del-Rei e Queluz estivesse dominada pe-
las forças do governo, acordamos em dirigir-nos para o Município de 
Sabará, que supúnhamos ocupado pelas forças de Manuel Ferreira; 
nisto convieram todos os influentes de Lavras, não lhes sendo possí-
vel, porém, retirarem-se, nem sendo mesmo necessário que o fizes-
sem, resolveram mandar aviso ao delegado de polícia para que vies-
se exercer a sua autoridade, e confiados na probidade dele, pois que 
era o honrado José Esteves, recomendaram à proteção do mesmo 
suas famílias, e uns ocultaram-se, outros seguiram para o Município 
de Sabará. Do número dos últimos foram os Drs. José Jorge, Serra Ne-
gra e Manuel João. Estava, portanto, o sul da Província inteiramente 
dominado pela legalidade; mas é neste ponto que principiavam tam-
bém os sucessos mais importantes do movimento.

Marcha da coluna de Barbacena para Queluz

Quando se considera na dedicação, com que abraçaram e sus-
tentaram o Movimento de 10 de Junho os homens os mais distintos 
e considerados da Província; quando se lembra esse procedimento 
generoso de imensos fazendeiros, capitalistas, proprietários e ne-
gociantes, que, apesar dos esforços e intrigas do governo, para que 
abandonassem o movimento, a fim de salvarem-se, conservaram-  
-se, todavia, fiéis à causa a que conscienciosamente aderiram, duas 
ideias acodem ao pensamento: a que apresenta como um tipo de dig-
nidade e de honra o caráter mineiro e a que mostra quão íntima era 
a convicção dos que ainda depois de tantos e tão estrondosos fatos, 
obstinasse a facção em considerar iludidos os que somente depois 
do sucesso de Santa Luzia se deram por desenganados.

Quando na Cidade de Barbacena chegara o ex-deputado Oto-
ni, com a missiva mencionada em outro lugar, o estado dos negó-
cios era inteiramente desanimador para os insurgentes. Barbacena 
estava ameaçada de ser atacada por todos os lados pelas forças do 
governo, que marchavam pelo Pomba, Paraibuna, e mesmo pelo Rio 
Preto; os agentes do ministério faziam correr que seriam perdoados, 
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e nenhum incômodo sofreriam os que abandonassem o movimento 
e se colocassem debaixo da garantia da Proclamação de 19 de Junho. 
O próprio general barão de Caxias afirmava que receberia todos os 
indivíduos que se lhe apresentassem, que tranquilos os deixaria ficar 
em suas casas, qualquer que fosse a parte que tivessem tomado no 
movimento excetuando desse indulto os ex-deputados José Felicia-
no, Dias de Carvalho, Otoni e Marinho, únicos contra quem queria o 
governo exercer exemplar castigo. A alternativa, pois, para os com-
prometidos de Barbacena era ou sumamente lisonjeira, ou demasia-
damente difícil. Abandonar a causa do movimento e os amigos, era, 
ao ouvir os agentes do governo, comprar por tão fácil meio a tran-
quilidade e o repouso; era salvar as fortunas ameaçadas pelo decreto 
dos confiscos; continuar, porém, na sustentação do movimento era 
abandonar famílias, cômodos e haveres, era sujeitar-se a todas as 
terríveis consequências, que se seguiriam no caso mais que provável 
de uma desgraça; era tornar-se mais recomendável aos perseguido-
res, agravando a culpa anterior por um procedimento firme e leal, 
era, enfim, colocar-se na necessidade de abandonar o que na vida 
mais se estima, para correr os riscos de uma guerra civil, e isto quan-
do ela tocava o seu mais terrível período.

Os leais barbacenenses, porém, não hesitaram. Nunca com 
tanta razão lhes coube o distintivo de “Leal” de que fora decorada 
a sua cidade; leais ao País. cuja causa pleiteavam ao movimento que 
fizeram, aos amigos com quem ligaram-se. Desde o momento em que 
se lhes fez ver a necessidade de abandonarem a cidade e reunirem- 
-se todas as forças, os distintos João Gualberto Teixeira de Carvalho e 
seus irmãos Antônio Teixeira de Carvalho e Pedro Teixeira de Carva-
lho, o Dr. Camilo foram unânimes em apoiar esse plano e sujeitarem-
-se a todas as consequências dele.

O digno comandante daquela coluna Francisco José de Alvaren-
ga, que há muito estava encarregado da defesa da cidade, não hesitou 
um momento; a 27 de julho pôs-se em marcha a coluna de Barbace-
na, a qual acompanhavam os reverendos vigário da freguesia, Brito e 
padre Miguel, com todos os refugiados do presídio e da Pomba. Uma 
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coluna de tropas disciplinadas e aguerridas não daria em circunstân-
cia tal um exemplo tão edificante de subordinação como o que apre-
sentara a Guarda Nacional da cidade e do Município de Barbacena! 
E quem, com efeito, recuara à voz de “marcha”, vendo nas primeiras 
fileiras um João Gualberto e seus irmãos, que abandonavam ao acaso 
e ao vandalismo da legalidade de 1842 uma grande casa de negócio, 
uma linda e bem decorada propriedade, uma grande fazenda de cul-
tura; um Dr. Camilo, um vigário Brito, um Alvarenga, que também ao 
acaso deixava o meneio de um considerável negócio, e que nem ao 
menos tomara o tempo preciso para passar pela Cidade de São João 
del-Rei, onde deixara sua senhora, seus pequenos filhos, suas pro-
priedades e negócios? Se quatro homens somente, como diziam os 
chefes da facção, puderam resolver a estes extraordinários sacrifícios 
uma tão considerável porção de respeitáveis cidadãos, esses quatro 
indivíduos seriam então os mais respeitáveis homens da Província.

Agradeço de todo o meu coração aos que me deram quinhão 
em tanta honra, bem que eu saiba que a única que me coube foi a 
de ser um dos perseguidos pela facção que em tanto dano do País o 
administrou e gozou.

Marcha da G. N. e do presidente interino de São João para 
Queluz

O presidente interino, depois de haver tomado o acordo de reu-
nir todas as forças e com elas marchar sobre a capital ou, não podendo 
tomá-la, procurar com o exército reunido um ponto da Província, onde 
se pudesse manter e reforçar, tomou, vistas as notícias de Baependi, a 
deliberação de não abandonar o sul, e pretendeu outra vez fortificar 
as cidades de São João del-Rei e Barbacena, tentando reorganizar os 
destacamentos do Rio do Peixe e Paraibuna. Deu-se, pois, ordem ao 
batalhão de guardas nacionais de São João del-Rei que se apresentas-
se pronto em ordem de marcha. Acreditavam todos que iam guarne-
cer a estrada do Rio Preto, o que lhes era muito mais de agrado, pois 
que nesta posição guardavam suas famílias e propriedades.
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Entretanto, novas notícias fizeram outra vez mudar de plano, e 
persistiu-se em o primeiro. Quando o batalhão de guardas nacionais 
de São João del-Rei se apresentou na revista em ordem de marcha, 
pensava ir ocupar um ponto dentro do seu mesmo município; mas 
já em forma, apenas o digno comandante dele, José Coelho Mendes, 
deu a voz de marcha e declarou que era para Queluz a marcha, e não 
para o Rio Preto, um só guarda nacional não voltou o rosto. Famílias, 
propriedades, nada os abalou. Por entre os vivas à Constituição, ao 
imperador e ao presidente interino, marcharam todos, e o brioso ba-
talhão de guardas nacionais deu com tal procedimento um exemplo 
a seus contrários, do modo por que os homens de honra sustentam 
suas convicções.

Maravilhosamente contrastou este procedimento com o dos 
oligarcas da mesma cidade. Estes são orgulhosos somente nos dias 
de prosperidade, e nunca souberam combater, nunca arriscar o me-
nor sacrifício para sustentarem seus princípios; enquanto que os li-
berais, sempre fortes e generosos, desprezaram vinganças, quando 
vingarem-se podiam com toda a segurança; mas no momento, em 
que foi preciso deixar famílias e haveres, para irem sustentar com as 
armas nas mãos as suas convicções, ninguém recuou, partiram to-
dos; e o dia 20 de julho, em que com o presidente interino partira de 
São João del-Rei o batalhão da G. N., foi um dia de glória e de triunfo 
para os liberais daquela cidade.

Sucessos da Comarca do Serro

Antes de prosseguir em a narração dos importantes aconteci-
mentos que tiveram lugar depois da reunião das forças insurgentes, 
releva dar uma abreviada notícia do que se passava em um dos mais 
importantes pontos da Província, a Comarca do Serro. A notícia da 
dispersão da Câmara Temporária foi sabida no Ouro Preto pelos de-
putados provinciais, antes que pelo governo; e este sucesso, seguido 
do imediato adiamento da Assembleia Provincial, convenceu aos de-
putados de que uma revolução ia infalivelmente aparecer.
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Separaram-se, pois, tendo antes convencionado em que, 
no caso de uma revolução, cada um faria sua parte, e no lugar em 
que habitava, o que pudesse. Assim o Dr. Godói devia avançar com 
presteza para a Comarca de Jequitinhonha, Salomé para o Serro, 
Pedro d’Alcântara Machado para Diamantina, o vigário Chaves 
para Formigas; cada um deles devia estar atento e disposto a obrar 
conforme as circunstâncias o exigissem. Não havendo, porém, um 
plano de revolução consertado, e estando todos na expectativa u 
respeito da Província de São Paulo – onde, esperava-se, rebenta-
ria formidável e terrível a revolução, julgando os mineiros que a 
ocasião melhor em que podiam aparecerem apoio da Província de 
São Paulo, seria quando o governo quisesse mobilizar a Guarda 
Nacional de Minas para aquela Província – o Dr. Godói, em vez de 
seguir diretamente para Diamantina e dali para o Sertão, tomou a 
linha do Sabará e Curvelo, com o fim de entender-se com os amigos 
daquele lado, especialmente com os do Curvelo, e pô-los ao fato 
das ocorrências, deliberação que foi fatal ao mesmo doutor, que 
caiu em poder da legalidade logo no mês de junho, e não só ficou 
inutilizado para o movimento esse prestante e poderoso aliado 
de quem tanto se esperava principalmente nas duas comarcas do 
Jequitinhonha e São Francisco, mas teve ele de suportar os mais 
duros tratamentos, vendo-se não poucas vezes exposto a ser fria e 
calculadamente assassinado.

O Dr. João de Salomé Queiroga não pôde prestar apoio algum 
ao movimento, porque na Cidade do Serro, em que habitava, os oli-
garcas estavam fortemente constituídos, e mister havia de tempo e 
cautela para se poder aí organizar uma oposição, muito mais ainda 
oposição armada. Pedro de Alcântara Machado procurava conven-
cer a seus correligionários da Cidade de Diamantina da necessidade 
de apoiarem e sustentarem ali o movimento, quando houvesse de 
aparecer: bem que muitos deles, ou antes, a maioria, recuasse ante a 
perspectiva de uma revolução, e isto quando nenhumas predisposi-
ções havia para ela, acabariam por ceder, se porventura o rompimen-
to não houvesse tido lugar tão cedo.
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Alcântara, desejando conhecer a opinião do município para 
com ela firmar os que na cidade trepidavam, e que aí pareciam pou-
co dispostos, e receosos, deixou Diamantina no dia 16 de junho, para 
percorrer os lugares vizinhos, e também para se entender em Formi-
ga com o vigário Antônio Gonçalves Chaves, deputado provincial, e 
como ele comprometido por palavra a apoiar o movimento, contan-
do também com as influências da Serra do Grão-Mogol, cujas dispo-
sições lhe eram conhecidas.

Achava-se pois, no Arraial do Mendanha, quando, em a noite 
de 22 de junho, uma parada da legalidade ali foi levar a notícia do 
rompimento de Barbacena, conduzindo ao mesmo tempo a demis-
são de alguns oficiais da Guarda Nacional daquele lugar. Os heróicos 
e dedicados habitantes do Mendanha, mais animados ainda pela pre-
sença de Alcântara, nem trepidaram, à vista da energia que a polícia 
da Diamantina começava a desenvolver, nem hesitaram ante os pe-
rigos da luta. Imediatamente, o juiz de paz João Floriano Guieiro e o 
comandante interino da Guarda Nacional Joaquim José Braga organi-
zaram um destacamento de vinte homens, para manterem o sossego 
do arraial, e oporem-se à passagem dos que tivessem de ir reforçar a 
polícia da Diamantina. Pelas três horas da madrugada aproximaram-
se à ponte, vindos do Arraial do Rio Manso em direção a Diamantina, 
dez homens; pergunta-lhes a patrulha ao que vão, e para onde, e a 
resposta foi que iam a Diamantina prender e matar ximangos!7 En-
quanto o comandante da patrulha manda consultar ao juiz de paz 
sobre o que devera obrar, e este procura o parecer de outros, os le-
galistas se retiraram, e a ordem depois dada para retê-los já não os 
encontrou. O rompimento, mesmo ali, tornou-se, pois, indispensável, 
e Alcântara o comunicou aos oposicionistas de Diamantina, fazendo-
lhes ver o belo espírito que animava os lugares que tinha percorrido.

No mesmo sentido se entendeu com o tenente-coronel Modes-
to Antônio de Almeida, Antônio Ribeiro de Sousa Leão, João Floriano 
dos Santos e os Pereiras da Serra do Grão-Mogol, e a estes pedia que 
se entendessem com as influências de Formigas e Minas Novas; e fez 
o rompimento no Mendanha.
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Pelo dia, chega de Diamantina um distinto oposicionista que 
ali tinha ido sondar o espírito público, trazendo a desanimadora no-
tícia de que os oposicionistas daquela cidade julgavam nada se poder 
tentar, à vista dos recursos dos oligarcas e aparato que começavam 
a desenvolver; aconselhando, demais, que se em algum lugar do mu-
nicípio tentassem romper, procurassem um onde não pudessem ser 
esmagados pela grande força da legalidade. Achavam-se, pois, os 
mendanhistas, ao todo comprometidos, podendo ser atacados pelas 
forças de Diamantina e Rio Manso, em consequência deliberaram 
procurar outro ponto. A força do Mendanha, porém, tão diminuta 
como era, (sessenta e tantos homens) cometeu o grave erro de não 
abandonar imediatamente o arraial, ficando aí exposta a um ataque 
da legalidade, que efetivamente teve lugar entre 40 homens da legali-
dade bem armados, bem municiados e dirigidos por um hábil oficial, 
e vinte moços resolutos, que em consequência de um aviso mandado 
de Diamantina a Alcântara, pelo capitão Josefino Vieira Machado, se 
foram emboscar no caminho por onde devera passar a força; houve 
um fogo que aturou cerca de um quarto de hora, entre a força lega-
lista e a emboscada dos insurgentes, tendo estes a lamentar somente 
a perda de um companheiro, que fora pelos legalistas barbaramente 
assassinado.

Os valentes da emboscada conseguiram fazer retroceder a 
força legalista, o que deu tempo a que os insurgentes deixassem o 
arraial, valendo de muito também o estratagema de um corneta da 
G. N. do Mendanha, que vendo aproximar-se já muito reforçada a for-
ça da legalidade, tocando a avançar, conseguiu que se ela demorasse 
por tanto tempo quanto foi preciso para que os insurgentes se reti-
rassem comodamente. Este encontro, em que imprudentemente se 
empenhara uma mocidade entusiasmada e valente, foi de funestas 
consequências para os insurgentes; porque, enquanto eles sãos e sal-
vos desciam o Jequitinhonha e se iam reunir ao tenente-coronel Mo-
desto de Almeida, nas Vassouras, e daí avançavam para o Rio Preto, 
a fazerem junção com as forças que o veterano da liberdade, o bravo 
Francisco Vaz Mourão, conduzia, contavam os legalistas o triunfo, e 
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davam por acabada toda a contenda no Município de Diamantina, 
e nele por impossível qualquer apoio no Movimento de Barbacena.

Reunida a força sob o comando do distinto ajudante de mi-
lícias Felisberto Soares Pais Leme, que pronto acudira ao reclamo 
de seus correligionários, procuraram os insurgentes o lugar do Pé 
do Morro, onde se lhe foi reunir o deputado Alcântara, que andava 
na diligência de reunir mais forças, o tenente-coronel Modesto com 
quatro sobrinhos seus, Antônio Felício dos Santos e Vicente Ferreira 
Fróis. Achavam-se já no Pé do Morro trezentos homens ao mando de 
Pais Leme, e não se poupavam esforços para fazer crescer este nú-
mero; Alcântara, Modesto, Vaz Mourão eram incansáveis. Dispostos a 
tudo fazer para que o Movimento de Barbacena fosse por aquele lado 
poderosamente sustentado, acordaram em seguir imediatamente 
para Formigas, para operarem ali o Movimento de acordo com o vi-
gário Chaves, Antônio José Fernandes, Antônio José dos Santos, seu 
filho Antônio Felício dos Santos e o vigário José Floriano dos Santos, 
Pais Leme, aclamado comandante daquela força, tratava de a organi-
zar regularmente, e dirigiu-lhe a seguinte:

Proclamação

“Camaradas!

A causa que pleiteamos é a do Sr. D. Pedro II e a da Constitui-
ção que alguns díscolos nos querem roubar, e o presidente a quem 
rendemos obediência é o Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha; 
este nome só é uma garantia de ordem, portanto tranquilizem-se to-
dos, e saibam que daremos a nossos adversários o exemplo de mode-
ração e do mais escrupuloso respeito às propriedades. Camaradas! 
Nós temos por companheiros a maioria ilustrada da Nação e seus 
mais abastados proprietários; eia, pois! Nada receai, não só porque 
combatemos a prol duma causa santa e justa, se não porque temos 
a decidida aprovação da Nação. Viva a Nossa Santa Religião! Viva a 
Constituição do Estado! Viva o Sr. D. Pedro II! Viva o presidente inte-
rino, José Feliciano Pinto Coelho da Cunha!”
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Nomeados pela Guarda Nacional alguns oficiais, de que havia 
mister, principiou o comandante a exercitar a força nas manobras 
militares. Os próprios amiudavam-se para a Serra e Formigas; os 
oposicionistas da Serra mostravam-se dispostos a coadjuvarem os 
bravos do Pé do Morro, e lhes mandavam pedir o espaço de oito dias, 
dentro dos quais se apresentariam com forças, que, unidas às do Pé 
do Morro poderiam ir operar o movimento na Cidade de Diamantina.

O vigário Chaves, em Formigas, parecia pensar de diverso 
modo, e isto porque não só faltaram-lhe notícias, mas faleciam-lhe os 
meios para armar e manter as massas, que aliás, estavam dispostas 
a sustentarem o movimento. Continuava a reunião do Pé do Morro 
a crescer, tendo-se-lhe agregado Vaz Mourão com oitenta homens, 
Francisco Antônio Fernandes com vinte, trazendo entre estes dois 
filhos seus e o alferes Justino de Moura, bem como o major João José 
Fernandes.

Constava já a força do Pé do Morro de 496 praças, que foram 
pelo comandante divididas em cinco companhias, entre estas uma 
de lanceiros, debaixo do imediato comando de Pais Leme. Era para 
ver o entusiasmo com que se empregavam na fatura de lanças os 
guardas nacionais, merecendo especial menção os proprietários da 
fazenda em que se achava aquartelada a força, os cidadãos Joaquim 
Quintiliano dos Santos, Agostinho Gomes de Oliveira, Jacinto Rodri-
gues Costa, Feliciano Atanásio dos Santos, causando edificação e en-
tusiasmo a dedicação com que a Sra. D. Frutuosa Batista de Oliveira, 
esposa do último, o coadjuvava neste empenho. Cheias de entusias-
mo e possuídas até de sofreguidão, estavam as forças do Pé do Mor-
ro, desejosas de que quanto antes chegasse o esperado socorro da 
Serra, para caírem sobre Diamantina e mudarem a face dos negócios 
em toda a Comarca do Serro, onde os legionários julgavam dominar. 
Entretanto, os oligarcas daquela cidade procuravam por meio de ca-
lúnias, ganhar prosélitos, desacreditando a reunião do Pé do Morro, 
cujos chefes dolorosamente feridos no que tinham de mais caro, a 
reputação, fizeram espalhar o manifesto seguinte:
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Manifesto que fizeram os chefes da força insurgente 
estacionada no Pé do Morro

“Os partidários do absolutismo ousam acusar-nos do crime de 
rebelião; nós, rebeldes, nunca: sois antes vós, vis sectários do poder, 
a quem cabe essa pecha. Vós, que no Ceará armastes as mãos dos 
assassinos contra os mais preclaros defensores da Constituição, vós, 
que afogastes a Paraíba em sangue e lágrimas; vós, que mandastes 
processar as municipalidades porque representavam contra essas 
duas leis liberticidas, que extorquistes a uma Câmara prostituída; 
vós, que tendes rasgado a Constituição, folha por folha, e que ultima-
mente dissolvestes previamente uma Câmara, que era a verdadeira 
expressão da vontade nacional, fundando-vos, para desfechardes 
este revoltante e desnecessário golpe de Estado na invasão de um po-
der, que não era o vosso, qual o de conhecer da validade das eleições.

Sois, pois, vós, os rebeldes, e jamais nós, que havemos empu-
nhado as armas para salvarmos a primeira lei do Estado, que haveis 
atrevida e descaradamente calcado com os pés. Escravos rebelados 
contra a soberania nacional, perjuros, que tendes despejadamente 
conculcado a fé do mais sagrado juramento, violando às câncaras8 
o pacto fundamental da Nação! Como vos atreveis a espalhar contra 
nós esses libelos difamatórios, com que nos conspurcais, só porque 
nós temos, denodados, desprezando vossa fraqueza, que acobertais 
no aparato de forças imaginárias, ecoado o grito da revolução, que 
a heróica Barbacena soltou, a fim de nos libertar dos grilhões, com 
que nos prendestes? Quê? Quereríeis, acaso, que aceitássemos mu-
dos e quedos as algemas, com que nos ameaçáveis? Não sentíeis, que 
filhos da América, não sofreríamos de vós, mesquinhos pigmeus, en-
tes desprezíveis, aquilo que repelimos do descendente dos Reis, do 
herói da independência? Não vos aproveitou ainda a lição da histó-
ria, que com dedo firme aponta qual a sorte que aguarda aos tiranos, 
que inconsiderados tentam escravizar povos que uma vez fruíram 
a liberdade? Por que, pois, ó vós, os mais ignóbeis e abjetos dentre 
os escravos da oligarquia, não cessais de caluniar-nos, denegrir-nos, 
por havermos apoiado o rompimento de Barbacena; e por causa des-
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se combate, que entre poucos jovens nossos e os vossos vis e miserá-
veis mercenários se travou na Serra do Mendanha?

Oh! Sabeis porque assim obrais? É porque a verdade desfere 
golpes cruéis à vossa vista de mochos; é porque a calúnia, a menti-
ra e a impostura são vosso único alimento. Como não havíamos nós 
romper, quando mandáveis ao Rio Manso buscar os vossos sicários, 
que obedecendo quais autômatos, vossas ordens canibais, confessa-
ram ousadamente diante de nossos correligionários, que iam a Dia-
mantina para ajudar a prender e a matar ximangos? E quando vossos 
janízaros, sedentos de sangue e de desordens, marchando sobre o 
Mendanha, para executarem vossas horríveis ordens, blasfemando 
contra ilustres cidadãos, cujas vidas ameaçavam descaradamente, 
foram em caminho, sem provocação alguma, disparando suas mor-
tíferas armas sobre alguns dos nossos, que antes em observação, 
do que com disposições hostis, tinham ido presenciar sua entrada, 
e não ainda contentes esses bárbaros, de haverem provocado um 
combate desnecessário, massacraram no outro dia, quais tigres san-
guissedentos, a um dos nossos, que, ferido mortalmente, não se tinha 
podido retirar do lugar do combate, e pedia socorro? Socorro, que 
o mísero em uma guerra estrangeira teria encontrado da parte de 
qualquer soldado, o mais ignorante? E os vossos o denegaram um 
concidadão! A um moribundo, que já lhes não podia fazer mal! E que 
outra alternativa então nos restava do que o rompimento? E não vos 
demos nós ainda nessa ocasião o exemplo de que, aderindo à mais 
santa e necessária revolução, não queríamos o derramamento de 
sangue e nem os outros males que acarretam as dissenções políti-
cas? Não se resignaram os nossos abafando o sentimento da vingan-
ça, a retirarem-se, deixando apenas, para conter a fúria dos vossos, 
um só corneta, que, mal tira os sons do seu marcial instrumento, os 
faz todos retrogradar espavoridos, acreditando ouvirem a trombeta, 
com que o Anjo do Senhor tem de acordar no derradeiro dia os filhos 
de Adão?

Oh! Se um só dos nossos, inerme ainda, vos causou tanto medo, 
o que seria se vísseis a nossa respeitável coluna aqui estacionada? 
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Mas, sabeis vós, por que sempre obramos em contraste com o vosso 
infame procedimento? Porque a nossa causa é a do gênero humano; 
nós combatemos pelos princípios eternos da razão e da justiça; e vós, 
míseros seides9 dum Vasconcelos*, dum Calmon... dum Honório e 
dum Paulino, não podendo jamais atingir a altura dos homens livres, 
os enxovalhais com a vossa baba peçonhenta, emprestando-lhes os 
crimes de que sois capazes.

Ai da Pátria, se triunfardes: todos os excessos, todas as violên-
cias vos serão lícitas; e mais encarniçados inimigos de nossas fortu-
nas, do que interessados em firmar os supostos direitos daqueles que 
vos assoldaram e vos prometem grandes recompensas, dareis em o 
dia do triunfo um exemplo, como embalde se procurará semelhan-
te entre os mais ousados salteadores; saque, estupros, e massacres 
serão os vossos mais inocentes folguedos. Mas nossos destinos e os 
vossos já foram pesados na balança do Eterno; e é fora de dúvida que 
os nossos venceram. Sim, aquele que tem em seu poder a sorte dos 
povos, que sobre eles desencadeia os males quando lhe apraz punir, 
ou os retém quando já os viu sofrer assaz, não nos desamparará e 
nós esperamos que dentro em pouco-haveis de vir humildes confes-
sar-nos as vossas culpas e pedir-nos que consintamos que também 
compartilheis os doces frutos dessa liberdade, pela qual satisfeitos 
combatemos, e contentes morremos antes do que sermos escravos. 
E é este nosso último voto.

Pé do Morro, 6 de julho de 1842”.

Este manifesto assinado por toda a força é um documento da 
maior importância, é uma prova irrecusável do que em tantos outros 
lugares tenho dito; isto é, que os mineiros não foram impelidos à re-
volução por instigações de ambiciosos, nem pelo desejo de pertur-
barem a paz pública; foram os atos do Ministério de Março de 1841, 
foram os atentados por ele praticados contra a Constituição do Esta-
do, que convenceram a população de que havia mister por barreiras 
às assustadoras invasões do governo. Vá qualquer homem despre-

* O original trazia a cada um destes nomes um epíteto, que julguei dever suprimir.
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venido ao Pé do Morro e aí achará sustentando ardentemente a re-
volução indivíduos que nenhumas pretensões podiam ter; Modesto 
Antônio de Almeida, um dos mais ricos proprietários do município, 
Vaz Mourão, Alcântara, e enfim tantos outros que nada mais preten-
dem do que viverem em paz no seio de suas famílias, no tráfego de 
suas lavouras: homens que, ainda contando-se com o bom êxito da 
revolução, só tinham a perder com ela.

Reflita-se no pensamento que domina toda essa peça a todos 
os respeitos importantes, e quando se considere que não fazia parte 
daquela reunião alguma pessoa que estivesse envolvida imediata-
mente na política, convir-se-á em que as mais puras intenções e o 
mais louvável patriotismo dirigia em toda parte os insurgentes.

Seguiu-se a este manifesto a nomeação de Vaz Mourão para 
comandante da coluna, e este, sem recuar diante-do comprometi-
mento, risco, e dispêndio, aceitou a nomeação. Crescia cada vez mais 
o entusiasmo na reunião do Pé do Morro; marcou-se um soldo de 
480 rs. por dia para todo o G. N., que o quisesse na ação patrióti-
ca. Além dos já mencionados, distinguiam-se, entre outros, o padre 
Amador Feliciano Guieiro e seus quatro irmãos, destes o juiz de paz 
João Floriano, Antônio José dos Santos, Luiz Veloso Soares, e o juiz de 
paz do Rio Preto. De nada se necessitava no Pé do Morro, ainda que 
a pressa, com que em tudo se procedera, não desse lugar à formação 
de uma caixa militar e recaísse todo o dispêndio sobre Vaz Mourão, 
Modesto de Almeida e Alcântara Machado.

Um dos erros mais capitais, que cometeram os insurgentes de 
Minas, foi conservarem grandes reuniões de forças estacionárias, o 
que dava lugar a que os legalistas, fingindo-se do partido dos insur-
gentes, se introduzissem no meio delas para espalharem a intriga e 
o desânimo, tendo o cuidado de fazer-lhes ver a pacificação de São 
Paulo e exagerando as forças da legalidade, e mostrando o triste es-
tado dos insurgentes: uns, deportados, outros, presos, e todos priva-
dos de seus bens, os quais, diziam eles, deviam ser repartidos pelos 
servidores fiéis da oligarquia. Tais intrigas, habilmente espalhadas 
no Pé do Morro, produziram o desejado efeito. Além disto, em vez do 
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socorro, que da Serra esperavam os insurgentes, chegou-lhes de lá 
um distinto oposicionista, para fazer-lhes ver, que a Serra não podia 
apoiar o movimento, e que eles se achavam ali cercados por todos 
os lados.

Acordaram então os influentes em retirarem-se pela única 
passagem que lhes restava, para a casa de Felipe Alves, onde espera-
riam ainda notícias da Serra, esforçando-se para que tivesse ali lugar 
um rompimento. Perdida, pois, a única esperança, que lhes restava, 
certos de que das Formigas, em vez de apoio, marchavam forças con-
tra eles, lutando contra a intriga da legalidade, que promovia diárias 
deserções, baldos de armas e munições, gasto o pouco dinheiro que 
a pressa permitiu a cada um trazer, ignorando o progresso do movi-
mento, pois que nenhumas notícias tinham doutros pontos da Pro-
víncia, seguiram o acordo acima relatado e se puseram em marcha; 
porém reduzidos já a cem, de cujo número eram Vaz Mourão, Alcân-
tara Machado e alguns outros influentes; os demais, ou se retiraram 
para suas casas, ou se foram apresentar à legalidade; destes nem um 
teve de louvar-se por haver tomado esta resolução; sendo mais digna 
de censura a conduta, havida com o tenente-coronel Modesto, como 
se há de ver no 2º tomo desta história. Assim se dissolveu a brilhante 
coluna do Pé do Morro, que por tanto tempo havia contido as forças 
da legalidade da Cidade de Diamantina, as quais desassombradas 
puderam marchar em reforço do exército legalista, socorro que não 
haveria lugar, se porventura os insurgentes, marchando acelerada-
mente de Barbacena e São João del-Rei sobre o Ouro Preto, tivessem 
tomado a capital, como lhes era fácil. O grupo que do Pé do Morro 
se dirigiu para a casa de Felipe Alves, tendo à sua frente Vaz Mourão 
e Alcântara Machado, empenhou-se ainda para operar na Serra um 
rompimento de inteligência com a Vila de Formigas, determinados 
a marcharem dali sobre Minas Novas, onde contavam poder operar 
também um rompimento, coadjuvados pelos oposicionistas daquela 
cidade. Era, porém, já muito tarde, a falta de acordo desde o princí-
pio tinha perdido; e o distinto oposicionista Joaquim Pereira da Silva, 
vindo da Serra, a convite de Vaz e Alcântara, fez-lhes ver que ali nada 
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era possível tentar; e os aconselhou que emigrassem para a Cidade da 
Bahia, pois que havia ordens e fortes diligências para os capturarem.

Resignados estavam Vaz Mourão e Alcântara a todos os sofri-
mentos; doía-lhes, porém, a necessidade, que tinham, de abandona-
rem a Província e seus correligionários quando, tentando esforços, 
poderiam fazer ainda serviços valiosos ao movimento. Não menos 
atormentados viviam os briosos e fiéis serranos, pelo estado em que 
viam seus correligionários, e a causa pública; e o que se vai ler adian-
te demonstra que nem os acobardava o temor, nem recuavam em 
face dos sacrifícios; mas o que se poderia tentar depois da dispersão 
do Pé do Morro? O que fazer-se quando ninguém sabia onde estava o 
presidente insurgente, e em que estado o movimento? E quando a le-
galidade parecia vitoriar em toda parte, e as, notícias que chegavam 
a tais pontos eram sempre as mais funestas aos insurgentes?

Em tais circunstâncias tudo advertia de que tentar ainda um 
rompimento em qualquer ponto, era abrir um campo mais vasto à 
perseguição sem algum resultado favorável à causa dos insurgentes. 
Não obstante, os corações pressagos de Alcântara Machado e Vaz 
Mourão como que lhes diziam de quanto valor e importância seria 
ainda um rompimento no sertão, e eles teimavam em querê-lo efe-
tuar, e, com efeito, três dias depois, vieram, da Serra, Domingos Pe-
reira da Silva e Joaquim Martins a pedir-lhes que se demorassem, 
pois que os influentes dali haviam mandado a Formigas a consultar o 
vigário Chaves, e que se este conviesse, ainda se poderia efetuar um 
movimento na Serra, de combinação com Formigas e Minas Novas; 
ofereceram um conto de réis para acudirem às necessidades daque-
la força, e retiraram-se para voltarem cedo. Dez dias depois, foram 
novamente desenganados Vaz Mourão e Alcântara de que nada se 
podia tentar. Propunham-se eles, porém, a operar o rompimento na 
Serra com a força de que dispunham, contanto que tivessem a apro-
vação dos influentes do lugar. Estes, que pela sua parte desejavam de 
coração e com ardor apoiar o rompimento de Barbacena, aceitaram 
a proposta, e prontos estavam a tudo sacrificarem. Quando, porém, 
se devia por em prática este projeto, foram avisados de que no Ponto 
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dos Quatis, estavam já duzentos homens que avançavam para batê-
-los; em verdade existia a força, mas para felicidade dos insurgentes, 
estava à frente dela o capitão Jardim e o tenente Cardoso, que solici-
taram aquele comando com o fim de serem úteis aos comprometidos, 
a cujas ideias de coração aderiam; e a eles devem os que emigravam 
para a Província da Bahia, o não haverem caído no poder da legalida-
de; pois que, enquanto procuravam o Caetité pelas caatingas, a força 
seguia vagarosamente a estrada geral do Rio Pardo. Estavam, pois, 
desenganados os restos da coluna do Pé do Morro, e convencidos 
de que nada podiam já fazer a favor do Movimento de Barbacena; e 
por isso Braga, Vieira, Nepomuceno, e outros propuseram a atraves-
sar o Rio das Velhas para se irem reunir aos insurgentes do Curvelo; 
foram, porém, presos neste trânsito e remetidos para Diamantina.

Vaz Mourão, Alcântara, padre Amador e outros procuravam as 
Caatingas do Rio-Verde e o Caetité; neste caminho encontraram-se 
com o tenente-coronel Francisco José de Sá, que os fez demorar no 
mesmo lugar em que os encontrou e onde os supriu de tudo, enquanto 
ele foi arriscar uma tentativa à Serra do Grão-Mogol. De lá voltou, po-
rém, trazendo a certeza de que nada era possível esperar-se, pois que 
haviam chegado à Serra notícias da pacificação de São Paulo; prisão e 
deportação de muitos indivíduos prestantes; ocupação de Barbacena 
pelas forças legais; e fuga de alguns chefes notáveis do movimento.

Facilmente se concebe o desânimo que deviam produzir tais 
notícias nas fileiras insurgentes, e o alento que deveriam elas levar 
aos sustentadores da legalidade. Assim cuidava cada um de subtrair-
-se ao extermínio e à perseguição, que principiava a lavrar de uma 
maneira horrível sobre as pessoas e as propriedades dos insurgen-
tes. Vaz Mourío e Alcântara seguiram para Caetité, onde, bem como 
em todos os lugares da Província da Bahia, encontraram nos distin-
tos habitantes daquela parte do Império acolhimento e hospitalidade, 
que mitigavam quanto era possível os sofrimentos por que passavam. 
Quanto tiveram ainda de sofrer estes dois prestantes cidadãos e al-
guns outros, que fizeram parte da coluna do Pé do Morro, e mesmo 
alguns que lá se não acharam, há de ver-se no tomo II desta história.
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Reunião do exército insurgente – Ataque e tomada da Vila de Queluz

Marcharam as colunas de Barbacena e São João del-Rei a re-
unirem-se à que estava estacionada no Engenho dos Cataguases, ao 
mando de Galvão, e no dia 22 de julho aí se achava reunido o exército 
insurgente, e com ele o presidente interino. Era grande o perigo; des-
denhava-o, porém, a Guarda Nacional, cujo entusiasmo tinha subido 
ao maior auge. A Vila de Queluz abandonada por Galvão, pelo temor 
de ser nela atacado por todos os lados, e por forças consideráveis, es-
tava ocupada por uma forte coluna legalista ao mando do Brigadeiro 
Manuel Alves de Toledo Ribas, o qual fez destacar para os pontos de 
Santo Amaro e Bandeirinhas o batalhão provisório.

Urgia que os insurgentes avançassem, pois que as forças lega-
listas, que tinham passado além dos pontos do Rio Preto, Paraibuna 
e Pomba, não lhes podiam estar distantes; e com efeito, no dia 24 de 
julho, acampavam os insurgentes no Arraial de Santo Amaro, evacua-
do, bem como o ponto das Bandeirinhas, na madrugada desse dia, 
pelas forças legais, que se concentraram para Queluz.

Dispunham aqueles uma força que em número de pessoas 
avultava a mil e trezentos; mas tinham apenas quatrocentas a qui-
nhentas armas de adarme 17, e outras tantas caçadeiras. Celebrou-
-se em Santo Amaro um Conselho, a que assistira Galvão, Alvarenga, 
Dr. Melo Franco, e Otoni, no qual se tratou do que conviria fazer: se 
atacar a Vila de Queluz, ou se deixando-a à direita, procurar-se Sa-
bará, ponto que o presidente interino, desde que partira de São João 
del-Rei, mostrava desejos de ocupar.

Foi então que o capitão Marciano Pereira Brandão, chamado 
a dar o seu parecer como um dos mais conhecedores das localida-
des, fez ver com admirável tino a facilidade com que se poderia to-
mar a Vila de Queluz; pois que sendo de presumir que os legalistas, 
lembrados de que Galvão com cento e cinquenta insurgentes havia, 
no dia 4 de julho, repelido dessa mesma posição mais de seiscentos 
legalistas, dirigidos pelo próprio comandante das Armas, julgariam 
inexpugnável a vila, e nela se encerrariam.
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Propôs ele, então, que se lhe confiassem duzentos homens, 
com os quais iria naquela mesma noite, sem que o pressentissem 
os legalistas, ocupar as estradas de Ouro Preto, Congonhas e Suaçuí; 
que no dia seguinte (25) fosse uma das colunas acampar defronte à 
vila, na estrada do Rio de Janeiro, e a outra na de Itaverava, as quais 
deviam ir sucessivamente apertando o cerco até que os legalistas se 
concentrassem todos na povoação, caso em que lhes seriam tomadas 
as fontes, e eles, obrigados pela sede, entregar-se-iam à discrição.

Este plano defendido com entusiasmo por Otoni foi unanime-
mente adotado. Quando, porém, o massena10 de Minas tratava de 
separar gente para dispor a emboscada, foi Otoni advertido que se 
revogara a deliberação tomada; em consequência, partiu ele acele-
radamente com João Ribeiro Guimarães, que lhe trouxera o aviso, a 
procurarem o presidente interino, que acharam conferenciando com 
Galvão. Com efeito, tratavam eles do objeto, ou antes, o tinham deci-
dido, e a Otoni, que instava pela execução do plano anterior, objetava 
o venerável velho as dificuldades de um assalto à Vila de Queluz, de-
fendida por força disciplinada, igual em número à insurgente, porém 
melhor armada, bem municiada, protegida por artilharia e por imen-
sas trincheiras naturais. E como se um outro Galvão comandasse a 
coluna legalista, lembrava ele o acontecido no dia 4 do mesmo mês.

Estas objeções eram acolhidas e mesmo sustentadas pelo pre-
sidente interino, não só porque eram elas razoáveis, mas também 
porque ele, desde São João del-Rei, se convencera de que era verdade 
quanto se dizia a respeito da pacificação de São Paulo; e então, dei-
xando Queluz à direita, queria procurar o Sabará, com o fim de ga-
nhar tempo, informar-se do verdadeiro estado de São Paulo e tomar 
conselho das circunstâncias.

Otoni, porém (bem que quando partisse do Rio de Janeiro, no 
dia 15 de julho, já fossem aí sabidas as notícias da retirada da ponte 
dos Pinheiros e a derrota da Venda Grande, notícias que ele ocultara 
mesmo a amigos particulares, porque, supondo que os paulistas se 
haviam concentrado para Curitiba, onde acreditava ele ser o teatro 
da guerra, evitava tudo quanto pudesse trazer desânimo aos minei-
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ros), fez ver ao presidente interino que a ocupação de Sorocaba pelas 
forças legalistas era, sem dúvida, um plano; e quanto ao caso de que 
se tratava, deixar Queluz à direita em demanda do Sabará, equivalia 
a uma verdadeira fuga, que animaria a guarnição de Queluz para, aju-
dada pelas forças do Ouro Preto, picar-lhes a retaguarda aos insur-
gentes, desbaratar aquelas duas brilhantes colunas e acabar, assim, 
com a Revolução de Minas, sacrificando-se também os paulistas, que 
ele supunha ainda não terem deposto as armas.

O presidente interino cedeu como em outras ocasiões à con-
sideração de que a fraqueza da parte dos mineiros poderia compro-
meter e sacrificar os paulistas, e ordenou terminantemente a Galvão 
que desse os duzentos homens a Marciano, e que se pusesse em exe-
cução o plano adotado para o assalto.

Dada esta ordem, cruzou o venerável velho os braços, e disse: 
“V. Exa. quer que se ataque Queluz? Pois ataque-se Queluz; mas eu 
não respondo pelo resultado”’.

Ao que acudiu prontamente Otoni: “Respondo eu, porque o Sr. 
Galvão vai à frente do exército”.

Tratou-se com efeito, da execução do plano, mas como que com 
incerteza e medo; e em vez de duzentos homens, que pedira Marcia-
no, só cento e cinquenta lhe foram dados. No dia 25, efetivamente, se 
dividiram em duas colunas as forças insurgentes: uma, que ao mando 
de Galvão, foi ocupar a posição de Lava-Pés, e outra, ao mando de Al-
varenga, que acampou no rancho da Boa Vista, defronte da vila, com 
o presidente interino e seu numeroso Estado-Maior paisano.

Na noite desse dia, veio o capitão Marciano pedir mais cin-
quenta homens para guarnecer a estrada de Congonhas e Suaçuí; 
não os obteve, porém, por se achar desfalcada a coluna de Alvarenga. 
Por documentos oficiais, que foram interceptados, se conheceu que 
se achavam entrincheirados na Vila de Queluz, e em ótimas posições, 
quatro batalhões, e vários contingentes de outros corpos, além da 
cavalaria e artilharia, havendo-se ali reunido as duas alas do exér-
cito legalista, contendo para mais de setecentos homens, comanda-
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dos por um oficial-general. Antes de alvorecer a aurora do dia 26, 
descargas da emboscada insurgente sobre outros contingentes, que 
chegavam a Queluz, advertiram aos legalistas de que eram forçados a 
aceitar o combate ou a entregar-se à discrição. Às nove horas e meia 
da manhã, a coluna “Galvão” sem esperar que a outra se aproximas-
se dos Pinheiros, ponto convencionado, carregou sobre os legalistas 
com tal impetuosidade, que em pouco mais de um quarto de hora 
os desalojou das multiplicadas trincheiras naturais e artificiais, que 
os defendiam, acossando-os até a Praça da matriz, onde se achava 
a artilharia. Nesse momento, verdadeiramente crítico para a força 
legalista, foi ela também acometida pela retaguarda pela coluna Al-
varenga, cujos atiradores ocupavam já as ruas e quintais que ficam 
para o lado da estrada de Barbacena.

A guarnição legalista respondeu com repetidas descargas de 
fuzilaria e artilharia ao vivíssimo fogo, com que os insurgentes a in-
comodavam e os entreteve até a noite: e a este esforço deveram os 
oficiais superiores a salvação, evadindo-se com a proteção das trevas 
pela estrada de Suaçuí e Congonhas, que a falta dos cinquenta ho-
mens negados ao capitão Marciano, deixara desguarnecida.

A manhã do dia 27 veio mostrar toda a extensão da vitória ga-
nha no dia antecedente; pois que ao amanhecer, os soldados legais 
saíam das trincheiras, com bandeiras brancas penduradas nas baio-
netas, e se entregavam à discrição dos vencedores. Os legalistas ti-
nham deixado sobre o campo cinquenta mortos e feridos, entre estes 
não poucos oficiais; foram aprisionados duzentos, compreendidos 
nesse número alguns oficiais; quantidade de armamento e de cartu-
chame, de artilharia e fuzilaria; uma peça de calibre 3, grande por-
ção de víveres e de gado. Esta batalha acha-se com verdade descrita 
por uma pena não suspeita: é a do coronel Souto, que em sua defesa 
apresentada ao Conselho de Guerra, a que fora mandado responder 
por causas que ao diante mencionarei, assim se exprime a respeito 
deste feito de armas verdadeiramente glorioso para os insurgentes.

“Os rebeldes, em número de 1.200 homens, não tendo mais 
de 400 homens bem armados, aproximaram-se, no dia 26 de julho, 
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da Vila de Queluz, divididos em duas colunas com as quais foram 
guarnecendo todas as alturas aquém da vila, tendo mandado, na 
véspera, de noite, uma força de 200 homens, comandados por um 
homem muito prático do lugar, cortar as estradas do Ouro Branco 
e Congonhas para impedir a retirada da força da legalidade; e logo 
que se aproximaram, romperam o fogo, que foi respondido por algu-
mas linhas de atiradores da legalidade entrincheirados e colocados 
à pequena distância em frente da vila; mas tendo avançado a força 
rebelde, que de noite havia passado além da vila, sem ser pressen-
tida, e rompendo fogo quase dentro da vila, puseram-se em retira-
da as linhas de atiradores legalistas logo às primeiras descargas dos 
rebeldes, e foram concentrar-se no interior da povoação, que fica 
dominada por todas as alturas que a cercam, retirando-se o Sr. Ge-
neral-Comandante para a matriz, onde se conservou com a maior 
parte de sua força apinhada no adro da igreja, sofrendo quase à quei-
ma-roupa o fogo dos atiradores rebeldes, que com a maior audácia 
haviam ocupado algumas casas ao lado da matriz, e que a coberto, 
dirigiam mortífero fogo sobre os legalistas que se achavam no adro 
da mesma igreja, ao mesmo tempo que outros rebeldes avançando 
sempre encobertos pelos diferentes muros dos quintais, casas e ar-
voredos apertaram quanto lhes foi possível o cerco da vila, chegando 
mesmo a cortar a água aos sitiados; neste estado se conservaram uns 
e outros, até que de noite se retirou em completa debandada o resto 
das forças legais, deixando entre os rebeldes 50 homens mortos, 200 
prisioneiros, 350 armas, uma peça de calibre 3, e toda a munição de 
guerra, que ali havia; e se os rebeldes os tivessem perseguido, quan-
do se retiraram em perfeita debandada, maior teria sido a perda des-
te infausto dia, no qual o Sr. Brigadeiro Manuel Alves de Toledo deu 
provas de não ter a mais pequena ideia da guerra, porque logo que 
viu que se não podia sustentar dentro da povoação, devia retirar-se 
em ordem até ganhar o alto da Varginha, ou mesmo a Serra do Ouro 
Branco; nunca os rebeldes os destroçariam, e dando assim tempo as 
forças da legalidade, que estavam em Barbacena, a aproximarem-se 
de Queluz, ali teria acabado a Revolução de Minas”.
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Queluz pode-se dizer que fora o teatro das glórias dos insur-
gentes, não só pelo valor com que se houveram no combate, como 
pelo procedimento cavalheiro que tiveram depois do triunfo; ocor-
reu aí um fato digno de mencionar.

Entre os oficiais que pretenderam fugir na noite de 26 para 
27, fora mortalmente ferido pelo fogo das guerrilhas o capitão José 
Rodrigues Lages, e encontrado moribundo na manhã do dia 27 por 
Florentino José Alves, Guarda Nacional insurgente. Lages, que volta-
ra a si no momento em que o G. N. o despojava dos papéis e carteira 
que em si tinha, receando-se pela sua vida, ofereceu ao G. N. um con-
to e quinhentos mil réis, em notas, para que o não matasse. O com-
portamento do soldado insurgente nestas conjunturas foi o de um 
grego ou de um romano, nos melhores tempos dessas Repúblicas. 
Nada mais fácil a Florentino, aliás pobre, e que vive de seu trabalho 
diário, do que dar fim a um inimigo moribundo e apropriar-se do di-
nheiro que já tinha em seu poder; mas ele não só salvou a vida ao pri-
sioneiro, como lhe restituiu a carteira e mais papéis, conduzindo-o 
ao quartel-general dos insurgentes, onde, estava certo, encontraria o 
ferido todos os socorros de que o seu estado necessitava, no que se 
não enganou.

Este procedimento de um insurgente, acolhido com os maio-
res elogios e demonstrações da mais subida estima da parte do pre-
sidente interino e mais pessoas de distinção, que se disputavam os 
abraços e aplausos ao homem de cor, pobre e descalço, que acabava 
de praticar ação tão boa, claro demonstra os princípios dos chefes 
insurgentes de 1842, tão de acordo com o brioso comportamento 
dos soldados.

A vitória de Queluz foi brilhante, e de imenso alcance para 
os insurgentes; mas não deixaram eles de sofrer aí uma perda mui 
grave, bem que constasse ela de um único subalterno da G. N., o fi-
lho do valente Galvão, jovem esperançoso para o País e a liberdade, 
distinto já pelo tino militar que apresentava e por uma indomável 
coragem. Digno é de mencionar-se o que entre o pai e o filho teve 
lugar nesta dolorosa circunstância. Este, ao cair mortalmente ferido, 
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diz ao pai, que o sustinha nos braços: “Meu pai, acuda ao fogo, que 
eu já estou morto”.

O venerável velho, deixando correr sobre o semblante mori-
bundo do filho, uma lágrima, mais de saudade e de consolação que 
de pesar, passa-o aos braços do Dr. Melo Franco, dizendo: “Veja se o 
pode salvar; e se morrer, ainda me restam três para sacrificá-los à 
causa da liberdade”.

O jovem bravo expirou dentro em pouco, deixando todos os 
corações cheios de uma terna saudade e de sua honrada memória. A 
vitória de Queluz bem pouco compensara uma tal perda, principal-
mente tão mal aproveitada como fora.

Hesitações dos insurgentes para atacarem a capital – Errado 
plano que seguiram – Vagarosa marcha do exército – 
Descontentamento deste – Separaram-se alguns influentes 
– Causas que a isso deram lugar

A vitória de Queluz havia aberto aos insurgentes as portas da 
capital, se sobre ela marchando rapidamente fossem eles os correios 
que levassem ao presidente legalista a notícia da derrota de Queluz. 
Fácil é de compreender-se qual seria então o prestígio e a força dos 
insurgentes, se o sucesso de Queluz fosse acompanhado de perto 
pela tomada da capital, dispersão das forças legalistas aí estaciona-
das, fugida ou prisão infalível do presidente Veiga.

Para se conseguir este resultado, bastava seguir-se o que in-
dicavam alguns influentes do exército insurgente, isto é, dividir-se o 
exército em duas colunas, uma que marchasse em direção a Congo-
nhas, perseguindo os dispersos legalistas, que por esse lado se ha-
viam evadido; outra, pelo Ouro Branco, devendo reunirem-se defron-
te da capital, no lugar que mais apropriado fosse. A revolução, porém, 
se havia perdido no mesmo momento em que a valentia dos chefes e 
soldados insurgentes pleiteava com tanta audácia a vitória de Queluz.

Foi no mesmo momento do ataque que pessoas vindas de 
Barbacena — e que se haviam comprometido no movimento, e nele 
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viam empenhadas outras pessoas pelas quais muito vivamente se in-
teressavam, bem como pela mesma causa dos insurgentes — trouxe-
ram ao presidente interino a notícia da derrota dos paulistas e lhes 
fizeram ver a necessidade de pôr um termo à revolução, persuadidos 
como estavam de que uma mais teimosa resistência poderia com-
prometer sem remédio e sem utilidade os insurgentes. Otoni, que as-
sistira à essa conferência havida no mesmo momento em que dentro 
da Vila de Queluz troava a artilharia e fuzilaria, e que se obstinava 
em não acreditar no que se lhe dizia a respeito do barão de Caxias 
e dos paulistas, respondeu a uma dessas pessoas que se esforçavam 
para fazerem-lhe compreender a necessidade de pôr termo ao mo-
vimento: que naquele instante se tratava da infalível decisão da cau-
sa; que se os insurgentes perdessem aquela batalha, morta estava a 
revolução, independente da coadjuvação do barão de Caxias; e se a 
ganhassem, pouco lhes devia então importar a derrota dos paulistas 
e a espada do barão. Ganhou-se a vitória, com efeito, e mais exten-
sa do que se poderia prever, mas, ainda que Otoni e algumas outras 
pessoas influentes continuassem firmes em não acreditar na derrota 
dos paulistas, o presidente interino não compartilhava essa convic-
ção, e como se pondo à frente do Movimento de 10 de Junho nenhum 
outro pensamento tivera senão o de fazer uma manifestação armada 
em apoio do de Sorocaba; sufocado aquele, era evidente que o de 10 
de junho tinha saído fora do programa do presidente interino, e daí, 
vêm as hesitações, os vagares, as incertezas, porque nenhuma reso-
lução enérgica tinha já o assenso dele.

Daí também o motivo porque sendo a opinião geral do exérci-
to pelo pronto assalto da capital, passaram-se em Queluz os dias 27 
e 28, e só a 29 pôs-se o exército em marcha para Ouro Branco, don-
de se expediram alguns emissários a procurarem notícias do Norte, 
dizendo-se sempre, para condescenderem com a opinião geral, que 
seria atacado o Ouro Preto.

No dia 31, estavam acampados no Capão do Lana os insurgen-
tes, e quando esperavam todos que se marcharia diretamente sobre 
o Ouro Preto, ordens foram dadas, para que tomassem a direção da 
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Bocaina, ponto que fica na estrada de Sabará. Ao ser conhecida esta 
determinação, rebentaram murmúrios, e um grave descontentamen-
to pressagiava a dispersão total dos insurgentes.

Pessoas distintas do Município de Barbacena e de outros pon-
tos, que com tanta dedicação e sacrifícios acompanhavam a causa da 
revolução, julgavam-se burladas e clamando altamente contra o des-
leixo e vacilação com que se conduziam os chefes, fizeram preparati-
vos para se retirarem. Foi então que alguns indivíduos, e entre esses 
especialmente Otoni, que teimavam pelo pronto assalto da capital, im-
pondo as suas próprias opiniões, se encarregaram, para restabelecer-
se a união e evitar-se tão triste desfecho da contenda, de persuadirem 
a outros da conveniência da marcha para a Bocaina, asseverando-lhes 
que a capital seria atacada por esse lado e pelo de São Sebastião.

Estas exortações surtiram para com todos o desejado efeito. 
O Dr. Camilo, porém, convencido de que tenção não havia de ata-
car-se o Ouro Preto, declarou que se retirava, porque, dizia ele, os 
panos quentes haviam de perder a revolução e, com efeito, no Ca-
pão do Lana, separou-se do exército esse aliado a quem tanto devia 
a revolução, levando sobre o coração o triste prognóstico dos ulte-
riores acontecimentos. Pôs-se, pois, em marcha o exército, e ainda 
dois longos e mortais dias se consumiram do Capão à Bocaina, onde 
efe-tivamente acampou no dia 1º de agosto a coluna Galvão, ficando 
Alvarenga com a sua, e o presidente interino com seu Estado-Maior 
no Ponto dos Henriques.

Marcha da G. N. da Vila do Curvelo para Sabará – Junção da 
mesma com o destacamento de Santa Luzia – Encontro das 
forças insurgentes com os legalistas no Capão – Ataque da 
Lagoa Santa

A falta cometida por Manuel Ferreira não perseguindo o coro-
nel Pacheco, que do Sabará se retirara para o Rio das Pedras, fez que 
este coronel ali se aquartelasse, reunisse a Câmara Municipal e pro-
curasse aumentar a força com que saíra. O Rio das Pedras tornou-se 
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um ponto de apoio para os governistas, as autoridades do Município 
de Sabará ali exerciam tranquilamente seus empregos, e a G. N. de 
muitos lugares, aterrada e intrigada por alguns oficiais, começou a 
reunir-se para o Rio das Pedras. Em fins de julho subia essa reunião 
a novecentas praças, conforme o testemunho dos mesmos legalistas.

Enquanto, porém, a forte coluna de Santa Bárbara, ali se con-
servava estacionária, marchava da Vila de Curvelo, a 46 léguas de 
distância, uma coluna de trezentas e cinquenta praças, dirigidas 
pelo coronel de legião Luís Eusébio de Azevedo. Faziam parte dela 
os vereadores da Câmara Municipal e mais pessoas importantes do 
município. Se esta coluna houvesse passado pela Fazenda das La-
ranjeiras, fácil lhe fora dissolver a pequena força legalista ali esta-
cionada; e a população do Curvelo não sofrera tão depressa os hor-
rores de que fora vítima; a coluna, porém, seguiu estrada direita de 
Sabará, deixando em sua retaguarda a força legalista, que foi ime-
diatamente ocupar a vila, com a certeza de que o podia fazer sem 
encontrar resistência.

Entretanto, havia o coronel Pacheco tomado a Cidade de Sa-
bará, retirando-se para Santa Luzia o destacamento ali deixado por 
Manuel Ferreira. O coronel Pacheco, seguindo um plano contrário ao 
que com ele seguiram os insurgentes, não deixou tomar fôlego a esse 
destacamento, perseguindo-o até além de Santa Luzia, no sítio do 
Capão, onde, no dia 1º de agosto, se encorporou o destacamento com 
a coluna do Curvelo. No dia 2 encontraram-se as avançadas Legais e 
insurgentes, nessa mesma posição.

Esse encontro, bem que de nenhuma importância em si mes-
mo, teve, não obstante, mui graves consequências. A força insurgente 
retirava-se de Santa Luzia cheia de temores, os tiros do Capão, pois, 
produziram um quase geral desânimo, e causaram uma imensa dis-
persão, debandando-se companhias inteiras, mas a coluna contava 
ainda para mais de quatrocentos homens. O sítio do Capão não é uma 
posição militar, e os insurgentes seriam completamente destruídos 
se aí fossem seriamente atacados. Acordaram, pois, os oficiais em 
uma retirada para a Lagoa Santa, e em muito boa ordem a efetua-
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ram na noite do dia 2, deixando, para iludirem os legalistas, fogueiras 
acesas no acampamento que abandonavam. O comandante da colu-
na legalista, sabendo estar reforçado com a coluna do Curvelo o des-
tacamento que perseguia, pediu reforço ao coronel Pacheco, que se 
pôs logo em marcha com toda a força de que dispunha, avultando em 
mais de oitocentos homens, crê-se. Com a retirada dos insurgentes 
do lugar do Capão para a Lagoa Santa, acreditaram os legalistas que a 
seus contrários acobardava o temor, e resolveram persegui-los.

No dia 3 de agosto, estava o arraial da Lagoa Santa ocupado 
pelos insurgentes. Desse lugar, resolveu José de Oliveira Campos, co-
mandante da guarnição deixada no Sabará, procurar a Vila de San-
ta Bárbara, a fim de se reunir à coluna de Manuel Ferreira, por isto, 
ou porque se temesse de que a coluna desfalcada pelas deserções, e 
desmoralizada pelas retiradas não se sustentaria um ataque, e então 
sacrificar-se-ia sem utilidade alguma essa porção de Guarda Nacio-
nal, ou porque quisesse aumentar com esse contingente a coluna de 
Santa Bárbara, o que entendia ser mais proveitoso do que arriscar 
choques parciais sem um certo e infalível resultado.

O comandante da coluna do Curvelo, porém, não acedeu a 
essa opinião, entendendo  ser melhor que se esperasse naquele 
ponto a força legalista, e não expondo, com a retirada, aos insultos 
e perseguições da legalidade os numerosos proprietários das fre-
guesias de Santa Luzia, Matosinhos, Santa Quitéria, Lagoa Santa, 
Sete Lagoas, Taboleiro Grande, tão comprometidos como estavam 
todos. Mas as razões de José de Oliveira eram igualmente valiosas; 
persistiu, pois, em seu primeiro propósito: pôs-se em marcha com 
uma parte de sua coluna no dia quatro, em direção para Santa Bár-
bara; permanecendo na Lagoa Santa, Luís Eusébio, com a coluna do 
Curvelo, já muito desfalcada, e os contingentes do Morro de Mateus 
Leme e Santana.

Certo de que seria atacado pelas forças legalistas, que lhe vi-
nham no alcance, tratou Luís Eusébio de tomar posição conveniente, 
resolvido a resistir até o extremo, ou sucumbir na resistência, se o 
número vencesse o valor. Possuída essa pequena força de uma cora-



247HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

gem que se pode chamar desesperada, emboscou-se, parte em um 
Capão, próximo ao arraial, e entrincheirou-se, parte em alguns quin-
tais, esperando a pé firme os legalistas, bem que muito superiores 
em número fossem estes.

Como em outro lugar fica dito, partira eu da Vila de Lavras, 
com o Dr. José Jorge da Silva, em procura da Cidade do Sabará, onde 
supúnhamos encontrar a força insurgente comandada por Manuel 
Ferreira da Silva, com o fim de o instigarmos, para que marchasse 
sobre a capital pelo ponto de Bocaina. Chegados porém à Fazenda 
da Serra Negra, fomos informados de que se achava essa coluna em 
Santa Bárbara, e de que a Cidade do Sabará havia outra vez caído em 
poder dos legalistas, retirando-se para Santa Luzia o destacamento 
ali deixado por Manuel Ferreira.

Aí também soubemos que avançava para Sabará a coluna do 
Curvelo, e eu parti a reunir-me a ela. Na Fazenda da Cachoeira, en-
contrei-me com o Dr. Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, e no mesmo 
momento partimos para o Capão, onde o Dr. Cerqueira havia deixado 
o destacamento que se retirara de Santa Luzia. Acabávamos apenas 
de montar a cavalo, quando soubemos do encontro que tivera lugar 
no Capão; apressamo-nos, a uma légua de distância encontramos di-
versas partidas da força insurgente, que vinham em debanda. Com 
dificuldade, pudemos saber que o restante da coluna se retirara para 
a Lagoa Santa, para onde nos dirigimos com grave perigo de cairmos 
em poder dos legalistas, pois que tínhamos de atravessar duas lé-
guas de terreno dominado pelos amigos e forças da legalidade.

Três minutos seriam passados depois da nossa chegada a 
Lagoa Santa, pelas duas horas da tarde, quando rompeu o fogo da 
emboscada, em que por demasiada confiança e falta de precaução 
caíram as forças da legalidade, ficando logo ferido o coronel Pache-
co. Apesar desse revés os legalistas foram por diante e atacaram a 
povoação em todas as direções; é um dos mais belos feitos de ar-
mas dos insurgentes. Tinham os legalistas além de uma companhia 
de tropa regular, os caçadores de montanha, oficiais de linha, que os 
dirigiam; tinham a grande superioridade do número, enquanto que 
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os insurgentes viram-se no momento do ataque abandonados pelo 
único oficial, em cuja perícia tinham alguma confiança.

Ninguém dissera, ao ver a teima com que avançavam os lega-
listas, e ao considerar o pequeno número dos insurgentes, que o Ar-
raial deixasse de ser infalivelmente tomado, e eu e meu companheiro 
Dr. Pedro de Alcântara acreditamo-nos infalivelmente perdidos. Po-
de-se bem calcular qual seria a sorte que nos esperava, se porven-
tura fosse tomada a povoação, depois de uma resistência tão tenaz, 
e do ferimento grave de um tão distinto chefe da legalidade, como o 
coronel Pacheco, graças à valentia dos bravos curvejanos e ao sangue 
frio de seu chefe, o coronel Luís Eusébio de Azevedo.

Todas as forças da legalidade carregaram ultimamente sobre a 
casa de Adriano José de Moura, onde se achava o Estado-Maior e mu-
nição, e onde estávamos eu e o Dr. Alcântara, e que é tida, e com razão, 
como uma das mais ricas do Município do Sabará; e ao desejo de to-
má-la se atribui a bravura e a teima com que se portaram os legalistas 
no ataque da Lagoa Santa. Com efeito, eles acometiam com uma co-
ragem verdadeiramente militar, despediam uma chuva de balas; mas 
os homens do sertão, entrincheirados como estavam, não davam tiro 
debalde, e tão terrivelmente repeliam os contrários, que cada bala 
por eles despedida levava consigo uma morte, ou uma ferida.

O combate cessou com a noite; os legalistas foram repelidos 
com perda; e os insurgentes conservavam-se em seus postos sem 
que perdessem um palmo de terreno. Merece especial menção o 
comportamento de uma senhora, cujo nome sinto ignorar (é ela tia 
de Adriano José de Moura), que nos momentos mais críticos, mos-
trou uma coragem superior não só a seu sexo, mas ainda a de muitos 
homens, aos quais animava e exortava para que acudissem ao fogo, 
distribuindo ela mesma a munição e fazendo-a conduzir para as di-
ferentes trincheiras, apesar das balas que se cruzavam pelo pátio da 
casa, pelos telhados, paredes, e pelas ruas com um zunido aterrador.

No outro dia se conheceu que os legalistas tinham tido a única 
vantagem de assassinarem com muitas baionetadas um pobre ho-
mem, que por eles fora encontrado em uma das casas dos subúrbios 
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do arraial, fato que, sem dúvida, dera lugar ao que publicou um pe-
riódico da época, o “legalista”, onde se lê, que os legalistas haviam 
tomado de assalto o arraial da Lagoa Santa e acabado a facadas os 
insurgentes, o que se acha desmentido pela participação oficial, que 
em data de 4 de agosto, dirigira o coronel Pacheco ao ex-presidente 
Veiga, na qual se lê o seguinte tópico: “Por faltar o dia (é o coronel 
Pacheco quem fala), e acharem-se os rebeldes mui bem entrincheira-
dos no arraial, retirou-se a coluna em muito boa ordem para a mes-
ma Fazenda dos Maçaricos; e porque o estado em que me achava, 
não permitisse ali chegar, mas sim a esta fazenda, onde se me fez a 
operação da extração da bala, mandei aqui reuni-la, e amanhã pre-
tendo que ela torne avançar sobre os rebeldes que ainda se acham no 
mesmo arraial, a fim de os dispersar e capturar os cabeças”.

Com efeito, no dia 5 constou que os insurgentes eram nova-
mente atacados, e eles ocuparam sem trepidar, e como que seguros 
da vitória, mais orgulhosos ainda, e mais fortes do que no dia antece-
dente, os postos da véspera. A coluna legalista, porém, tinha levado 
muito solene lição, para que não se atrevesse a voltar à carga tão 
depressa.

Haviam os insurgentes alcançado um triunfo completo, e que 
fora de imenso alcance para a causa que sustentavam, a não ser a 
posição crítica em que se achavam colocados. A Comarca do Sabará 
estava inteira no domínio da legalidade, e a pequena força da Lagoa 
Santa, cercada por todas as partes. Nenhuma notícia havia de alguma 
outra força insurgente, a que se pudesse ir reunir, a não ser a colu-
na de Santa Bárbara, cujo destino e posição se ignorava qual fosse; 
faltavam ao chefe munições de boca e de guerra, e os meios de as 
obter, a não ser pela força. Os insurgentes, porém, nunca se delibera-
ram a haver o alheio contra a vontade de seu dono; faltos, pois, dos 
meios indispensáveis para manterem-se, havendo o chefe da coluna 
do Curvelo sacrificado quanto pôde e mais do que permitiam os seus 
haveres, com a sustentação e soldo de quatrocentos homens, desde 
o dia 24 de junho, e com a compra de munições de guerra, viu-se na 
dolorosa necessidade de dispersar uma tão valente coluna.
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Foi um dia de verdadeira desgraça o 6 de agosto, quan-
do o coronel Luís Eusébio, em frente dos bravos, que com tanto 
denodo se haviam batido, anunciou-lhes a necessidade da dis-
persão, fazendo-lhes ver que haviam deixado suas casas para 
voarem em defesa da Constituição do Estado, única base sobre 
que solidamente se assenta o trono do Sr. D. Pedro II e as liberda-
des pátrias, com a intenção de se unirem ao exército a cuja frente 
se acha o presidente insurgente; que se manterem naquele pon-
to era impossível, pois que, munições de boca e de guerra, tudo 
lhes faltava e nenhuns meios tinham para as obter. Que não era a 
cobardia quem os fazia abandonar o posto, que com tanta valen-
tia defenderam no dia 4 do corrente. Que poderiam por meio das 
armas obter dos ricos proprietários, que os cercavam, os meios 
de subsistência que lhes faltavam, mas que isso era contra a 
honra, princípios, e mancharia a bela causa, que sustentavam. Que não 
podendo, pois, existir unidos, era uma necessidade indeclinável que se 
separassem, evitando, assim, os furores dos contrários, então mais ir-
ritados, convindo buscar o asilo das matas, e que estivessem atentos à 
primeira ocasião que se lhes apresentasse para continuarem a prestar 
serviços à causa da monarquia Constitucional e da liberdade do País.

Os soldados ouviram esta ordem banhados em pranto, pa-
rece que um secreto pressentimento os avisava do que tinham 
de sofrer na Vila do Curvelo, onde o canibalismo dos, que se ape-
lidavam os legalistas rivalizou com o dos bárbaros da Cidade de 
São João del-Rei. Eu e o meu amigo Dr. Pedro procuramos a mar-
gem do Rio de São Francisco, com a intenção de nos unirmos à 
coluna, a cuja frente se dizia estavam o Dr. Véu e padre Sousa; 
não nos sendo possível passar, voltamos.

No Arraial de Santa Quitéria, soube que o exército insurgente 
se achava em Santa Luzia; estava no empenho de reunir uma porção 
dos bravos do Curvelo e com eles marchava no dia 21 de agosto para 
Santa Luzia, quando tive notícia do ocorrido no dia 20.

Se a coluna da Lagoa Santa se não achasse tão desfalcada, se ti-
vesse um oficial que no outro dia a conduzisse sobre as forças legalis-
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tas, esmorecidas pela ferida que recebera seu chefe, desmoralizadas 
pelo sucesso da véspera, ela teria desbaratado a coluna do Sabará. 
Se a marcha do presidente interino não tivesse sido tão demorada, 
se não havendo intenção de atacar o Ouro Preto, em vez de se con-
sumirem inutilmente tantos dias no ponto da Bocaina, se houvesse 
marchado diretamente para o Sabará, as forças legalistas poderiam 
ter sido atacadas pelo lado do Ouro-Preto pelas forças, a cuja frente 
se achava o presidente interino, pelo de Caeté, pela coluna de Santa 
Bárbara, pelo de Santa Luzia, pela G. N. desse arraial, unida à coluna 
do Curvelo.

Então, seria completa a dispersão dos legalistas, que sem re-
médio se entregariam à discrição e seriam, assim, aniquiladas todas 
as forças legalistas ao norte da Província; ter-se-ia evitado o encon-
tro do Capão, que dera lugar à dispersão de uma parte considerável 
da força dos insurgentes, e, o que era de mais vantagem ainda, não 
teria lugar a dispersão da valente coluna do Curvelo, que, reforçada 
pelos contingentes do Morro de Mateus Leme, e Santana e o desta-
camento deixado por Manuel Ferreira na Cidade do Sabará, subia a 
seiscentos combatentes suficientemente armados.

Fácil é de compreender-se quanto neste caso ganhavam em 
forças e em prestígio os insurgentes, e quanto perdiam os legalistas. 
Um mau fado, porém, perseguiu os insurgentes, e a corajosa resis-
tência da Lagoa Santa foi de nenhuma importância para a causa da 
revolução.

Acampamento do exército insurgente na Bocaina – 
Hesitações sobre o assalto da capital – Proposta para 
se deporem as armas – Junção das forças do Norte – 
Deliberação tomada para se procurar a Cidade do Sabará

Enquanto tão graves acontecimentos tinham lugar no arraial 
da Lagoa Santa, o exército insurgente, os heroicos vencedores de 
Queluz, conservavam-se na Bocaina, ocupados tão somente em avan-
çar e recuar sucessivamente, sem fim e sem motivo. Entretanto, era 
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geral o descontentamento dos soldados, que ardiam com o desejo 
de atacarem a capital, cuja tomada lhes parecia uma questão de mui 
fácil resolução. Os paisanos que acompanhavam o exército e entre 
estes com especialidade o ex-deputado Otoni, em quem o exército, 
apesar de não ter ele tomado parte alguma no ataque e tomada de 
Queluz, senão com o seu voto e instância para que atacasse esta vila, 
depositava grande confiança, não perdiam ocasião de fazerem ver ao 
presidente interino a instante necessidade de satisfazer ao anelo dos 
soldados com a ordem de se dar o assalto à capital. Com efeito, divul-
gou-se no dia primeiro de agosto, no Ponto dos Henriques a notícia 
de que a capital seria atacada no dia seguinte, apesar de se não ter 
verificado, como se supunha, a ocupação da Cidade de Mariana pela 
coluna de Santa Bárbara, nem serem conhecidos detalhes alguns a 
respeito do estado, movimentos, e posição daquela coluna.

Ao romper do dia 2, partiu o ex-deputado Otoni do Ponto dos 
Henriques, onde com o presidente interino havia acampado a coluna 
Alvarenga, para o da Bocaina, onde se achava a coluna Galvão, que 
então estava em movimento e pela qual se distribuía cartuchame, 
persuadidos todos de que se tratava de ocupar a bela posição do alto 
de São Sebastião, com uma das colunas, por um caminho que sobe 
pelo alto da Serra sempre à vista da capital, devendo-se atacar com a 
outra pelo lado das “Cabeças”.

Algumas pessoas, que por aquele caminho avançaram até as 
proximidades da Cidade, como o fizera Otoni, traziam a notícia de 
que ela parecia deserta. Apesar, porém, desta notícia e da confian-
ça mais que fundada de que não seria possível à guarnição opor 
resistência séria aos vencedores de Queluz, Galvão — que havia já 
conferenciado com o presidente interino, e cujo acanhamento nos 
conselhos contrastava de uma maneira admirável com a heroicidade 
e extraordinária bravura com que no campo de batalha desprezava 
pessoalmente a morte, ou porque estivesse dominado pelos ditames 
de uma excessiva prudência, ou porque o seu espírito estivesse alu-
cinado e abatido por sugestões e alheias seduções — recusou-se obs-
tinadamente ao assalto da capital.
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As instantes exortações do ex-deputado Otoni não puderam 
aí, como em Santo Amaro, desassombrar o ânimo do presidente in-
terino, preocupado, sem dúvida, pelas notícias, que em Queluz re-
cebera do estado da Província de São Paulo; Galvão, todavia, decla-
rou que suspendia o assalto somente até obter notícias das forças 
de Santa Bárbara. A fatal, se bem que fundada e razoável convicção 
do presidente interino acerca da Província de São Paulo, acrescia 
a notícia da dispersão das forças insurgentes ao sul de São João 
del-Rei, e a de haverem emigrado para o sertão alguns influentes. 
Eram, pois, estas considerações as que pesavam nos ânimos do pre-
sidente interino e de Galvão, e os faziam encarar o assalto da capital 
como uma vantagem momentânea, donde, aliás, poderiam resultar 
embaraços mais sérios e mais graves para os insurgentes. Os sol-
dados, porém, e muitos dos chefes subalternos, e mesmo alguns da 
primeira categoria, eram unânimes na ardente resolução do assalto 
da capital.

Inteirado o exército de que o assalto da capital era diferido 
para quando chegassem as forças de Santa Bárbara, o descontenta-
mento subiu de ponto; era essa demora atribuída ao desânimo, e os 
soldados principiaram a conjecturar que graves segredos existiam, 
motivos de grandes temores, que os chefes lhes ocultavam, e algu-
mas deserções revelavam o desânimo que principiava a grassar nas 
fileiras insurgentes.

A derrota dos paulistas, a dispersão das forças insurgentes ao 
sul de São João del-Rei, eram suspeitadas pelo exército, e Otoni, que 
o embalava constantemente com a segurança de que os paulistas se 
achavam em pé respeitável, ocupando a Comarca de Curitiba, e os in-
surgentes vitoriosos ao sul da Província, fazendo-lhe ver que o assal-
to só se suspendia enquanto era esperada a coluna de Santa Bárbara, 
impondo desta arte à sua própria opinião, defendendo e justificando, 
para evitar a dispersão do exército uma medida contrária à que ele 
ardentemente aconselhava e sustentava, viu-se, todavia, nesse mo-
mento, menos atendido e acreditado, indício infalível de que a vaci-
lação dos chefes apagava o entusiasmo dos soldados.
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Poucos eram os que sabedores das notícias vindas de Barbace-
na duvidavam ainda da derrota dos paulistas, e menos os que ignora-
vam o que se passava ao sul da Província, e muitos os que se persua-
diam que em tais circunstâncias era impossível conduzir para diante 
a revolução, convencidos de que era impossível fazé-la parar, alcan-
çando do governo uma anistia geral para todos os comprometidos.

Esta ideia foi apresentada a Otoni pelo Dr. Melo Franco, e tão 
pouco suspeita se devia considerar esta proposta, quanto era certo 
partir ela dum homem que havia prestado à revolução relevantes 
serviços, servindo-a com um zelo infatigável e sustentando-a com 
uma coragem a toda a prova. Otoni, porém, conhecendo melhor os 
homens, como os posteriores acontecimentos o mostraram, com 
os quais se tinham de haver os insurgentes, tergiversava, para ga-
nhar tempo, nunca dando de mão a estratégia favorita de considerar 
os paulistas fortificados na Curitiba, e que, portanto, cumpria não 
abandoná-los.

Era por isto que um periódico publicado no Ouro Preto – O 
legalista – informado, sem dúvida, por algum desertor, dava a Otoni 
o título de pregador dos rebeldes.

Assim, iam as coisas, quando no dia 5 de agosto, um expresso 
vindo de Queluz, onde ficara o barão de Caxias, chegou ao acampa-
mento dos insurgentes, trazendo cartas de Barbacena e número do 
Jornal do Comércio, que noticiavam a pacificação completa de São 
Paulo, com a entrada da legalidade em Sorocaba. Asseguravam essas 
cartas, escritas ao que parecia, sob os ditames do barão de Caxias, 
que este não atacaria os insurgentes sem primeiro ter uma confe-
rência com o presidente interino: que o imperador havia tratado o 
seu casamento, que se celebraria em outubro, e que no caso de depo-
rem as armas, os insurgentes, deviam por essa ocasião, contar com a 
anistia: que o barão de Caxias pedia a seu primo, o Dr. Camilo, a quem 
(são suas palavras) estimava como parente, voltasse sem susto para 
sua casa, certo de que nada lhe aconteceria. Ver-se-á ao depois como 
foi cumprida esta palavra do general da legalidade para com o Dr. 
Camilo, que na Cidade de Barbacena se apresentara.
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A par destas notícias, que não podiam deixar de produzir con-
siderável desânimo, apareceram os editais do barão de Caxias e do 
comandante das Armas da Província, prometendo anistia, e muito 
entendiam que, estando acabada a revolução, cada um devia cuidar 
de salvar-se, tanto mais quanto tão fáceis meios se ofereciam, de que 
todos, à exceção de bem poucos, se podiam aproveitar.

Foi debaixo destas impressões, e quando nenhumas notícias 
chegavam ao exército da coluna de Santa Bárbara, nem de algum ou-
tro ponto da Província, devendo supor, os insurgentes, que só do-
minavam o terreno que ocupavam, que houve lugar uma conferên-
cia, em que se tratou seriamente da conveniência de se deporem as 
armas, e apelarem para a clemência imperial os insurgentes. Então, 
Otoni, que com muito poucos viam de antemão o laço que aos insur-
gentes em tais promessas se armava, julgando porém, que tudo esta-
va desesperado, declarou anuir à proposta da deposição das armas 
pela maneira seguinte:

§ 1º – Que o presidente interino proclamasse a todas as for-
ças, que em seu nome podiam estar, e de fato estavam em armas na 
Província, que tendo sido feita a Revolução de Minas, unicamente 
como uma manifestação destinada a apoiar a de São Paulo, pacifica-
da aquela província, deviam os mineiros depor as armas, e a isso os 
convidava.

§ 2º – Que esta proclamação fosse em pronto enviada ao barão 
de Caxias, declarando-se-lhe que, para se evitar a efusão de sangue, e 
pelo motivo da dita proclamação exarada, depunham os mineiros as 
armas, depois de uma vitória brilhante, qual a de Queluz, e se entre-
gavam à discrição da Clemência Imperial.

§ 3º – Que, então, todas as pessoas notáveis, que se achavam 
no acampamento, tendo à sua frente o presidente interino, se fossem 
apresentar ao general-em-chefe.

Esta terceira condição não foi aceita pelo presidente interino, 
que mais de uma vez dizia, enganava-se aquele que supunha qual-
quer centelha de generosidade no partido dominante; e todos os 
acontecimentos, que se sucederam desde 20 de agosto de 1842 até 2 
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de fevereiro de 1844, convencem assaz de quanta razão e bom senso 
mostrava o presidente interino nessa sua persuasão.

Discutiam-se ainda as discussões acima mencionadas, quan-
do um mensageiro anunciou a aproximação da respeitável coluna 
de Santa Bárbara, que se julgava perdida. Foi Otoni o primeiro em 
reclamar as concessões que havia admitido, declarando que podia 
muito bem não ser verdade naquele momento o que até ali o fora. 
Com efeito, a incorporação daquela forte coluna elevava o exército 
insurgente a mais de três mil homens bem armados, bem municia-
dos, e entusiasmados, uns com a vitória de Queluz, outros com a de 
Caeté, e outros aguerridos pela resistência constante que fizeram ao 
fogo da legalidade desde a Rocinha da Negra, achando-se entre estes 
os distintos comandantes de guerrilhas, Zeferino e Severino.

Reapareceu de novo o entusiasmo; e bem que nenhum soldado 
ignorasse que o general barão de Caxias marchava com seiscentos, 
ou oitocentos homens, em apoio da capital, nenhum havia também 
que disposto não estivesse para o assalto do Ouro Preto, convenci-
dos de que marchavam a aniquilar inimigos, que por fortuna a Pro-
vidência lhes entregava reunidos: ninguém falou mais em retirar-se, 
ninguém se lembrou mais da proposta da deposição das armas. A 
coragem, porém, e o entusiasmo dos soldados e dos chefes subalter-
nos estava longe de penetrar nos conselhos diretores! O presidente 
interino, como já se disse, via a revolução fora do programa, que em 
10 de junho adotara, e continuava na convicção de que, sufocada a 
Revolução Paulista, a mineira não podia, nem devia progredir. Nes-
tas disposições, reuniu ele um conselho composto dos comandantes 
Galvão, Alvarenga, Lemos, Manuel Tomás, Joaquim Martins e a que 
se associara Otoni. Manuel Ferreira foi também para ele convidado, 
respondeu, porém, que pela sua parte estava pronto a cumprir o que 
se deliberasse.

Passava-se isto na tarde do dia 6 de agosto. A este conselho 
expôs o presidente interino as notícias que tinha até ali recebido, a 
convicção em que estava de que a Província de São Paulo se achava 
de todo pacificada, e a suposição de que o barão de Caxias naquele 
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momento estaria muito próximo ao Ouro Preto, consultando aos pre-
sentes o que em tal caso convinha se fizesse. Então, o valente Galvão, 
que deveria ser reservado para colher os louros da vitória no campo 
de batalha, e afastado dos conselhos, abriu a discussão, apresentan-
do as mesmas razões, que três dias antes lhe serviram de motivo para 
não dar o assalto à capital, acrescentando que nada mais fácil à guar-
nição do que prolongar o ataque por dois ou três dias, tempo mais 
que suficiente para ser socorrida por tropas de refresco, que não po-
diam deixar de dar-lhe a infalível vitória. Foi esta opinião imediata-
mente aceita pela maioria do Conselho, à exceção de Manuel Tomás 
e Otoni, que, confiados na bravura dos vencedores de Queluz e Caeté, 
teimavam pelo assalto. As hipóteses, porém, de concentração de for-
ças paulistas para a Curitiba já não eram admitidas; a Revolução de 
Minas estava acabada, na opinião do presidente interino, e a não ser 
o receio de que uma franca declaração em tal sentido seria recebida 
como parto de traição pelo exército, que se achava então no auge do 
entusiasmo, naquele mesmo dia talvez se dispersassem as forças.

O presidente interino desejou mesmo dirigir imediatamente 
um emissário ao barão de Caxias, para, confiado no que de Barbace-
na se lhe escrevera, pedir anistia, oferecendo depor as armas, fazen-
do-se-lhe ver, porém, quanto era desacertado um tal procedimento, 
e qual fora de um tal passo o resultado infalível, atento ao que com o 
ínclito Feijó praticara, em São Paulo o barão de Caxias, mostrando-
-se-lhe que o meio único de levar àquele general a cumprir as pro-
messas com que acenara, era mostrarem-se fortes os insurgentes; 
esperando que fosse o general o que exigisse a conferência de Bar-
bacena, anunciada, acedeu e parou-se na deliberação de conduzir-se 
o exército para o Norte, com o pretexto de desassombrar-se aquele 
lado da Província, dispersando-se as forças legalistas que o ocupa-
vam, e nele se fortificarem, mas com o fim determinado de se apro-
veitar o primeiro momento, que decentemente se oferecesse, para se 
realizar o desiderato do presidente interino, que evidentemente era 
dar fim à guerra civil, depondo as armas, mediante a concessão, ou 
mesmo simples promessa de anistia.
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Consequências da deliberação tomada para se conduzir o 
exército insurgente sobre o Sabará – Lembranças de alguns 
influentes para se nomear um vice-presidente – Marcha para 
Sabará – Ataque e tomada daquela cidade

A declaração de que no dia seguinte marchava o exército para 
Sabará, foi recebida com indignação e furor pela grande maioria 
dele. As forças de Barbacena, as Companhias de Queluz e Brumado, 
e muitas outras anunciaram que se retiravam, e houve um momento 
em que o presidente interino, julgando dissolvido o exército, tratava 
de salvar sua péssoa. Otoni, a quem o presidente interino comuni-
cara esta intenção, compreendeu a extensão do perigo que a todos 
ameaçava, e o forte, o generoso Otoni, o mais ardente sustentador 
da conveniência de se dar o assalto à capital, depois de pedir ao pre-
sidente interino uma hora para sondar o espírito do exército, pas-
sou mais uma vez pelo martírio de defender ardentemente a mesma 
deliberação, contra a qual com tanta veemência se pronunciara no 
Conselho. Teve ele de ouvir por essa vez as queixas e até os insultos 
de muitos, levou, porém, a convicção aos ânimos de quase todos e 
conseguiu ainda uma vez que acedessem à projetada marcha, à exce-
ção de poucos, que francamente declararam que se retiravam, entre 
estes, Narciso Tavares Coimbra e seu irmão Jacó Dornelas, que tantos 
e tão valiosos serviços haviam prestado à causa da revolução.

Para aumentar as angústias e dificuldades deste dia, teve nele 
lugar a indiscreta e injusta prisão do comandante da Companhia dos 
Remédios, Manuel Antônio de Araújo, homem, que abandonando uma 
rica propriedade e fábrica, e o meneio de consideráveis negócios, se 
apresentara, conduzindo a valente e luzida Companhia dos Remédios, 
que desse mesmo lugar esteve ao ponto de retirar-se; mas no chefe 
e nos soldados venceu o patriotismo à ofensa e o ressentimento, e 
seguiram todos. Otoni e alguns outros indivíduos, e especialmente o 
Dr. Francisco de Assis e Almeida e João Ribeiro Guimarães estavam 
convencidos de que conservado aquele respeitável corpo de tropas 
valentes e aguerridas, concentrando-se os insurgentes para a Comar-
ca do Rio das Velhas, onde poderia ser o exército reforçado com aque-
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las forças, que em diferentes lugares não haviam ainda de posto as 
armas, pudera-se ainda sustentar a Revolução de Barbacena.

Foi aí que o Dr. Assis e João Ribeiro fizeram ver a Otoni a conve-
niência de dar-se ao presidente interino a dispensa, que ele parecia 
disposto a pedir, para que fosse Otoni aclamado vice-presidente: o 
receio, porém, de que a força de Santa Bárbara se desgostasse e mes-
mo se dispersasse por causa da substituição de um chefe, que, além 
do prestígio, contava naquela coluna numerosos parentes e amigos 
pessoais, a consideração de que estando deliberada, e em princípios 
de execução, a marcha para a Comarca do Rio das Velhas, (o juiz de 
direito dela, o Dr. Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, era o melhor 
candidato que se pudera encontrar) e outras muitas razões bem fá-
ceis de se compreenderem e avaliarem, fizeram que Otoni propuses-
se o adiamento daquela deliberação até que se encontrassem com o 
Dr. Cerqueira, lembrando ao mesmo tempo a precedência de um de 
três candidatos: o Dr. Cerqueira, o Dr. Assis e José Pedro.

Pôs-se em marcha o exército no mesmo dia 6, por tarde, em 
virtude do que se havia convencionado, e pelas causas acima men-
cionadas, e não como afirma o general barão de Caxias em seu ofício 
de 8 de agosto, por causa do reconhecimento que o general diz, fizera 
sobre os insurgentes, a respeito do qual diz, e com toda a verdade, o 
coronel Souto, o seguinte:

“Esta marcha a que o Sr. Barão de Caxias dá o nome de preci-
pitada retirada é a mencionada pelo mesmo Sr. em seus ofícios, da-
tados do Ouro Preto em 6 e 8 de agosto, quando participa ao Sr. Ex-
-Ministro da Guerra a sua entrada na capital, no dia 6, de noite, sem 
ser pressentido dos rebeldes, e que não os atacava no dia imediato, 
por ter chegado a coluna ao mando do Sr. Coronel Leite, de 700 ho-
mens, muito cansada, e no dia 8 diz que sabendo os rebeldes da sua 
chegada ali, e tendo o Sr. Barão feito sobre eles um reconhecimento, 
se puseram em precipitada retirada, e que por isso mandara imedia-
tamente sair a coluna do Sr. Coronel Leite, de 800 homens, que lhes 
ia picando a retaguarda. Parece-me que tudo quanto S. Exa. diz nos 
supracitados ofícios é menos exato, e procurei prová-lo.
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“O Sr. Barão de Caxias diz que chegou à capital no dia 6, à noite, 
sem ser pressentido, ora, os rebeldes nesse mesmo dia, dispuseram 
a sua marcha e retiraram-se no dia 7, logo de manhã. Como quer S. 
Exa. que esta retirada procedesse do conhecimento que os rebeldes 
tiveram da sua chegada à capital, quando afirma que a sua chegada 
ali não fora nem sequer pressentida? Diz mais S. Exa. que fez um re-
conhecimento sobre os rebeldes; durante todo o tempo que os re-
beldes estiveram acampados na baixada da Serra, tiveram no alto da 
mesma, no lugar denominado a Bocaina, uma guarda avançada; esta 
guarda nunca foi incomodada por força alguma da legalidade, e me-
nos por ela desalojada, e sendo assim, como e por onde efetuou S. 
Exa. esse reconhecimento que afirma ter feito, quando diz, “e tendo 
eu feito um reconhecimento”!

Também S. Exa. diz que a razão por que não atacou os rebeldes 
no dia imediato, fora por estar cansada a coluna ao mando do Sr. Co-
ronel Leite Pacheco; e por que os não atacou com a força de mais de 
2.000 homens, e um parque de artilharia, que achou muito descan-
sada naquela capital, quando ali chegou, deixando a coluna cansada 
de reserva? S. Exa. dirá, talvez, que esta força não era suficiente para 
atacar os rebeldes; pois o Sr. Barão de Caxias não julgou suficiente 
a força de mais de 2.000 homens, repousados e frescos, para atacar 
com ela os rebeldes, e achou que era suficiente a coluna do Sr. Coro-
nel Leite, composta de 800 homens, que chegavam cansados, para 
marchar sobre eles, atacá-los e persegui-los? E não será isto pelo me-
nos uma contradição?

Diz mais S. Exa., que a retirada dos rebeldes foi precipitada? 
Para se conhecer que, ao contrário, foi o mais lenta possível, bastará 
dizer-se que da baixada da Serra dos Henriques ao Sabará contam-
se, quando muito, 14 léguas, e que os rebeldes fizeram este cami-
nho em 6 dias! Quanto à coluna que lhes foi picando a retaguarda, 
aí está o Sr. Coronel Leite, comandante de tal coluna: ele que diga se 
alguma vez avistou os rebeldes desde que saiu do Ouro Preto, até a 
sua chegada ao Sabará; e como havia encontrá-los se S. Exa. que diz 
sabia que os rebeldes se retiravam com direção ao Sabará, dá ordem 
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ao Sr. Comandante da coluna para os perseguir, ordenando-lhe ao 
mesmo tempo que marchasse pela estrada oposta àquela por onde 
os rebeldes seguiam e julgo que o Sr. Coronel Leite foi muito* feliz 
em se não encontrar com eles porque, apesar de ser um oficial por 
todos conhecido como bravo, parece-nos que não teria sido muito fe-
liz, se tivesse de bater-se com rebeldes em número de mais de 3.500 
(apesar de S. Exa. dizer ao governo, em ofício de 10, que os rebeldes 
levavam 1.500 homens, o que prova bem que S. Exa. nada sabia dos 
mesmos) encorajados e aguerridos com a ação de Queluz, e não des-
moralizados ainda com a fuga de muitos influentes, como S. Exa. já os 
achou em Santa Luzia, e muito mais que a maior parte da coluna do 
Sr. Coronel Leite era composta da força comandada pelo Sr. Tenente-
-Coronel Ataíde, que na ação de Santa Luzia não mereceu um elogio 
do Sr. Barão de Caxias!”

O presidente interino, julgando por si os outros homens, es-
tava longe de acreditar que era enganado a respeito do que de Bar-
bacena se lhe anunciara sobre as intenções e desejos do barão de 
Caxias, e sempre à espera da prometida conferência, foi ele retar-
dando quanto pôde a marcha para o Sabará consumindo-se seis dias 
nesta jornada, confiado sempre que antes de qualquer ataque, o ge-
neral da legalidade procuraria com ele entender-se.

Esta boa-fé, que ocasionou tanta demora, pudera ter sido fata-
líssima aos insurgentes; e se porventura houve lugar o combate do 
Sabará, foi evidentemente por que o general barão de Caxias não de-
sejava encontrar-se com os insurgentes antes de ter tomado as suas 
disposições policiais. Estas asseverações estão apoiadas pela opinião 
do acima referido coronel Souto, que a tal respeito diz:

“. . . De mais de l .500 homens comandados pelo Sr. Coronel 
João da Mota Teixeira, que depois de 4 horas de fogo, abandonaram 
aquela cidade, fugindo em perfeita debanda, e da qual os rebeldes 
tomaram posse no dia 13, de manhã.”

“Também aqui eu julguei terminada a Revolta de Minas, por-
que esperava a todo momento a aparição de forças da legalidade à 
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retaguarda dos rebeldes, pois que, sabendo-se na capital que a Cida-
de do Sabará estava guarnecida por mais de 1.500 homens da legali-
dade, deveria o Sr. General, logo que conheceu, como ele diz em seus 
ofícios de 6 e 8 de agosto, que os rebeldes se retiravam com direção 
àquela cidade, marchar imediatamente com toda a força que pudes-
se tirar da capital (que não seria menor de 3.000 homens), e apro-
ximar-se à Cidade do Sabará; então, é bem natural que os rebeldes, 
vendo-se metidos entre duas forças respeitáveis, depusessem as ar-
mas, muito mais que esse era o desejo de José Feliciano e de muitos 
outros dos maiores influentes, e que se não decidiam a fazê-lo, com 
receio de seus próprios correligionários (de quem tinham perdido 
grande parte da confiança quando não quiseram levar a efeito o ata-
que da capital), mas que o fariam no momento em que se lhes pro-
porcionasse ocasião; mas aqui, por imperícia, se malogrou a segunda 
ocasião de pacificar Minas sem derramamento de sangue”.

Chegado às vizinhanças do Sabará na tarde do dia 11 de agos-
to, o exército Insurgente, e não tendo até então aparecido o emissário 
diariamente esperado, era urgente passar adiante e bater a força que 
se achava no Sabará. Esse ataque fora deliberado na “Casa de Pedra” 
e essa deliberação foi, sem dúvida, filha das multiplicadas instâncias 
daqueles que faziam ver ao presidente interino que quem quer a paz, 
prepara-se para a guerra; que havia mister de a todo o custo bater as 
forças do Sabará e evitar a junção delas com as do barão de Caxias.

O presidente interino compreendeu e convenceu-se de que 
quando os insurgentes houvessem derrotado a força do Sabará, e 
se tivessem aberto um caminho para o Pitangui e outros pontos do 
sertão, e pudessem desassombrados manobrar com um exército vi-
torioso, fora, então, a ocasião de ouvir as proposições do barão de 
Caxias e aderir com proveito dos insurgentes à anunciada conferên-
cia, que, todavia, nunca devia ser por estes solicitada: porque solici-
tá-la era indicar fraqueza; e a maneira, por que o general barão de 
Caxias tratara em São Paulo ao senador Feijó, o ministro da Justiça 
de 1831, o regente de 1835 a 1837, o amigo constante da família 
Lima, recusando-lhe até o tratamento de amigo àquele senador, que 
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de Sorocaba lhe escrevera, e tal tratamento lhe dera, bem claramen-
te indicava qual o assenso que o general barão de Caxias daria às 
propostas dos insurgentes mineiros, se nelas pudesse ler o mesmo 
general o temor ou fraqueza.

Com efeito, na tarde do dia 11, trocaram-se os primeiros tiros 
entre uma partida das forças insurgentes, comandada por Lemos, 
e as forças legalistas, que não puderam ganhar, como pretendiam, 
a eminência do morro denominado “Cabeça de Boi”, porque, sendo 
pressentida essa tentativa, foi, apesar do tempo chuvoso, ocupada 
essa eminência pelos batalhões de Santa Quitéria e Santa Luzia, per-
noitando o grosso do exército na “Casa de Pedra”. Na manhã do dia 
seguinte, continuou o exército a sua marcha para a Cidade do Sabará; 
tomou a coluna Alvarenga a estrada que vai de Raposos para o Ar-
raial Velho, a coluna Galvão, a de Rapa Queijo, e a coluna Lemos pela 
do Papa Farinha.

Tendo as três colunas ocupado as posições que lhes foram 
designadas, apenas Alvarenga avistou os legalistas, fez avançar so-
bre eles as guerrilhas e atiradores comandados por Zeferino, que 
rompeu o fogo com tanta bravura, que os desalojou imediatamen-
te da melhor posição que ocupavam; carregando, então, o grosso 
da coluna, os levou de rojo e os bateu por espaço de meia hora, 
quando, aproximando-se a coluna Galvão, levou diante os que não 
tinham podido cortar a retaguarda à coluna Alvarenga, como indi-
cavam desejar.

Fugiram, pois, precipitadamente, os legalistas, e se foram en-
trincheirar nas casas da cidade, donde respondiam ao terrível fogo, 
que sobre eles faziam as duas colunas.

Enquanto o sul da cidade era assim acometido, a coluna Lemos 
atacava a parte fronteira, que se estende até a Igreja Grande; quando 
os atiradores desta coluna desciam pelo Morro do Papa Farinha, a 
força legalista, que estava postada em frente, alto de um morro fora 
da cidade, recuou precipitadamente logo que os mesmos atiradores 
deram uma descarga sobre o piquete legalista, postado em uma co-
luna fronteira à Igreja do Carmo.
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Os insurgentes avançaram até o centro da cidade, e, antes de 
anoitecer, o batalhão de Santa Bárbara, comandado por Joaquim Mar-
tins, estava senhor de todo o espaço da cidade, desde a estrada do 
Papa Farinha até além da Igreja Grande; haviam os oficiais José Maria 
Bruzzi e Mariano, neste mesmo tempo, debaixo de vivo fogo, tomado a 
Ponte da Mãe Domingas, sobre o Rio Sabará, bem que defendida esti-
vesse essa ponte por três fortes trincheiras. Combatia-se ainda quan-
do os legalistas fugiam apressadamente, aos magotes, pelas estradas 
do Caeté e Congonhas, e o resto evadiu-se de noite, de sorte que ao 
amanhecer do dia 13, estava toda a cidade em poder dos insurgentes.

Deliberações importantes tomadas na Cidade do Sabará – 
Enviatura do Dr. Melo Franco e coronel Souto-Maior para 
pedirem anistia ao general barão de Caxias – Procedimento 
honesto e generoso dos insurgentes na Cidade do Sabará – 
Marcha para o Arraial de Santa Luzia

Ganha a vitória do Sabará, tratou o presidente interino de 
tomar algumas deliberações a respeito dos negócios, sendo a mais 
importante delas a de enviar o Dr. Melo Franco e coronel Souto ao 
general barão de Caxias, para lhe pedirem uma anistia, oferecendo-
-Ihe o fazer depor as armas do exército insurgente*.

Toda esta negociação se acha descrita nos ofícios de 14 de 
agosto, dirigidos pelo Dr. Melo Franco ao general barão de Caxias, 
dos quais evidentemente se conhece qual a firme tensão em que es-
tava o presidente interino de terminar a revolução; e daqui se poderá 
concluir quão pouco verdadeiras são as palavras do general barão de 
Caxias exaradas em sua ordem do dia vinte de agosto, quando chama 
sobre as cabeças dos Insurgerites a responsabilidade do sangue, que 
nesse dia se derramara.

Os insurgentes não avançaram de Queluz rapidamente sobre 
o Ouro Preto, porque desde Queluz estava o presidente interino na 
firme resolução de dar fim à luta; não atacaram a capital pela mesma 
razão, e é depois da vitória do Sabará que são mandados emissários 
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para pedirem anistia, oferecendo depor as armas. Em presença des-
tes fatos, julgue o leitor imparcial sobre quem recai a responsabilida-
de do sangue derramado. Ei-los, os ofícios do Dr. Melo Franco.

Primeiro ofício

“Ilmo. e Exmo. Sr.,

Desejando o Exmo. Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 
prevenir os funestíssimos resultados que desgraçadamente ainda se 
podem seguir do estado em que se acha a Província, obteve que o 
Ilmo. Sr. Coronel Francisco Vicente Souto-Maior, que tão valiosos ser-
viços tem prestado nesta conjuntura ao governo de S. M. Imperial, se 
dirigisse comigo a suplicar, por intermédio de V. Exa., de S. Majesta-
de O imperador, uma anistia geral; e sinceramente resolvido a fazer 
dispersar a força que o sustenta, se dirigiu ontem para Santa Luzia, 
ordenando a suspensão de qualquer hostilidade. Entretanto, dirigin-
do-nos para o Ouro Preto, onde julgávamos encontrar a V. Exa., fo-
mos informados na ponte do Hilário que V. Exa. havia deixado aquela 
cidade, e seguido em direção a Caeté, e como pode acontecer que V. 
Exa. não esteja autorizado para conceder o que suplica de S. M. I., o 
Sr. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, julgamos conveniente levar 
ao conhecimento de V. Exa. o expedindo e seguir com toda a brevida-
de ao Rio de Janeiro, rogando a V. Exa. para empenhar seu valimento 
com o governo de S. M. I., se assim V. Exa. julgar conveniente. Deus 
guarde a V. Exa. muitos anos.

Santa Rita, 14 de agosto de 1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. Barão de Caxias,

De V. Exa. muito reverente criado, Manuel de Melo Franco”.

Qualquer homem que quisesse ter a glória de pacificador, e 
tivesse um pouco de amor a seu país, não perderia uma tão boa oca-
sião para fazer um verdadeiro serviço à causa da humanidade e a 
uma tão importante província, mandando suspender imediatamente 
as hostilidades; e, se para tanto não estivesse autorizado, reclaman-
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do da corte poderes para conceder aos insurgentes o perdão, única 
graça que pediam. Mas o que eram os padecimentos e a ruína de tan-
tos e tão distintos mineiros para entrarem em contraste com a van-
tagem que resultaria ao general de ganhar a sua primeira batalha, o 
que lhe parecia não ser duvidoso, pois que acreditava os insurgentes 
desmoralizados, e desunidos, e aterrados ante o feliz conquistador 
de São Paulo?! Ter dragonas de mais pesados cachos valia muito bem 
a perda de milhares de famílias.

Referirei aqui um fato recente, que acontecera em Portugal, 
com o fim de convencer ainda mais os mineiros, da brutalidade com 
que foram tratados. Achava-se encerrado na Praça de Almeida o con-
de de Bonfim; a guarnição começava a desertar e ameaçava insubor-
dinar-se; não se podia ele manter mais doze horas, e entretanto, o 
general governista, bem que certo da desesperada situação, e con-
vencido de que podia em menos das doze horas fazê-lo render-se à 
discrição, concede-lhe ainda condições honrosas, e os oficiais retira-
ram-se para a Espanha.

Este procedimento honra o governo português e o general que 
o servia. Em Minas, os insurgentes triunfantes de seus contrários, 
e poderosos, em posição de eternizarem, se o quisessem, a guerra 
civil, pedem que lhes consintam depor as armas, com a única con-
dição de uma anistia, e isto só para não devastarem a Província, e 
o general, digno delegado de José Clemente, cujas fauces estavam 
abrasadas com sede de sangue brasileiro, que a espada do general se 
encarregou de ir derramar, não só se recusa a ouvir quaisquer con-
dições, mas até consente que o enviado dos insurgentes seja tratado 
como por Bernardo Jacinto o fora o Dr. Melo Franco; e o implacável e 
constante inimigo dos brasileiros, o absolutista José Clemente sujei-
ta a um Conselho de Guerra o coronel Souto, que se encarregara da 
criminosa incumbência de dizer ao governo: “Os insurgentes estão 
fortes, são valentes, mas querem depor as armas e para isto só pe-
dem uma anistia!!!
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Segundo ofício

“Ilmo. e Exmo. Sr.,

Sentindo não ter a satisfação de encontrar a V. Exa., julgo de-
ver, em aditamento à minha primeira comunicação, submeter com 
franqueza à consideração de V. Exa. as circunstâncias em que se acha 
o Sr. José Feliciano. Na Bocaina pude conseguir de alguns influentes, 
juntamente com o coronel Souto, que mais tem feito a bem do go-
verno do que se pode supor, para que fizessem dispersar a força e se 
apresentassem ao governo para evitar a continuação dos horrores 
da guerra civil; foi isto comunicado ao Sr. José Feliciano e adotado; 
mas circunstâncias ocorrentes impediram que se executasse o plano, 
se bem que se ordenou contramarcha para Sabará, evitando, assim, 
o derramamento de sangue que poderia custar a tomada da capital, 
quando já se tratava de pacificar a Província.

Neste estado de coisas, e quando me parece que o Sr. José Fe-
liciano se acha ainda em estado de sustentar-se à frente de três a 
quatro mil homens vitoriosos, julgo que V. Exa. não se recusará à gló-
ria de ser antes o pacificador do que o conquistador da Província de 
Minas Gerais; e por isso me lisonjeia a esperança de que V. Exa. em-
pregará sua bem merecida influência para que se consiga a completa 
pacificação da Província.

Cumpre-me igualmente levar ao conhecimento de V. Exa. que, 
no caso de V. Exa. estar resolvido a conceder o que exige José Feli-
ciano, me parece muito conveniente que V. Exa. lhe faça constar por 
pessoa prudente sua última resolução, para que ele tome as provi-
dências de pacificação necessárias. Minha nulidade faz com que nem 
ao menos possa eu oferecer a V. Exa. senão meu eterno reconheci-
mento pelos bens que a minha esperança conta receber da generosi-
dade de V. Exa. em benefício da minha província e de tantas famílias 
consternadas.

Sou, com o mais profundo respeito e reconhecimento, de V. 
Exa. muito reverente criado, Manuel de Melo Franco.
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Santa Rita, 14 de agosto de 1842

P. S.: Conto que V. Exa., em atenção ao lugar e aos incômodos 
que presentemente sofro, dignar-se-á relevar minhas faltas, ficando 
certo que José Feliciano está muito disposto a terminar a guerra, e 
que pede a anistia por só assim entender que conseguirá o fim”.

Enquanto o Dr. Melo Franco se entendia com o general da 
legalidade, de uma maneira tão franca e categórica, ocultava-se ao 
exército e às pessoas que até então cercavam o presidente interi-
no, e tomavam parte nos conselhos diretores, o verdadeiro motivo 
da viagem daquele Dr.; e foi só na cadeia do Ouro Preto que, Otoni 
por exemplo, teve certeza daquela enviatura, a qual claramente de-
monstra que o presidente interino, firme no propósito de acabar a 
guerra civil, só desejava para isso obter concessões que o salvassem 
a si, e aos seus amigos; e estas concessões pareciam ser tanto mais 
razoáveis, quanto inferiores eram as que diariamente se oferecem 
aos republicanos do Rio Grande do Sul. O massacre, porém, de al-
guns mineiros estava decretado; queria-se aproveitar a ocasião de 
se fazer um recrutamento em massa nos monarquistas leais, nos 
sustentadores fiéis do trono com a Constituição, para os oferecer à 
carnificina dos teimosos republicanos do Sul, ante os quais se tem 
tantas vezes arrastado o pavilhão imperial; por isso, o pedido de 
uma anistia, que por via do Dr. Melo Franco e coronel Souto dirigira 
o presidente interino ao general, teve o resultado que em outro lu-
gar se há de ver.

Tomada a Cidade do Sabará de assalto, precisava o exército de 
víveres, e sabia-se que algumas casas os haviam em abundância; en-
tretanto, os chefes e as mesmas massas do exército insurgente, con-
duzidos por uma probidade, que causa assombro, não entraram em 
uma única casa, sem que os donos delas, chaveiros, ou caixeiros, as 
abrissem, e entregassem eles mesmos, por peso e medida, os víveres 
que se pediam, recebendo em troco vales dos comissários fornece-
dores do exército insurgente; nenhum destes vales têm deixado de 
ser resgatado por aqueles que o firmaram.
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O leitor terá ocasião de comparar este honesto comportamen-
to dos insurgentes com o que tiveram seus contrários em muitas, e 
em diferentes ocasiões. Enquanto ao exército insurgente chegavam 
multiplicadas notícias da maneira por que eram tratados os bens dos 
insurgentes, e do modo por que era executado o terrível Aviso de 23 
de Junho de 1842, que ordenou a apreensão nos bens dos compro-
metidos, enquanto ninguém ignorava que forças da legalidade leva-
vam, quais verdadeiros vândalos, por muitas partes a devastação e 
o roubo, nenhuma represália tentavam tomar os insurgentes. Orde-
nou-se na Cidade do Sabará uma busca em casa do comendador Mei-
reles, e o próprio Galvão foi em pessoa responsabilizar o Oficial en-
carregado dela, e lhe deu um adjunto. Em casa do comendador Viana, 
onde se dizia existir víveres e armas, não se deu uma busca por não 
aparecer a pessoa encarregada das chaves; na do comandante-em-
chefe das forças derrotadas aceitou o presidente interino um almo-
ço de obséquio, e nem ao menos deu-se nela uma busca em procura 
de armamento e munição. Era repelida com horror qualquer medida 
que se propunha, bem que legitimada fosse ela pelas circunstâncias, 
aconselhada pelo direito de própria conservação e pela necessidade 
de salvar-se a revolução.

Assim, a tomada do Sabará foi de nenhuma consequência para 
os insurgentes, nem essa cidade haveria sido atacada a não ser a ne-
cessidade em que se achavam os insurgentes de saírem dentre os dois 
fogos, em que se achavam colocados. Quanto se fazia, não era já pela 
revolução, mas sim, para se ganhar tempo, esperando-se sempre os 
emissários com as propostas do general barão de Caxias, ou o resul-
tado da enviatura do Dr. Melo Franco. Com estas vistas, marchou para 
Santa Luzia no mesmo dia da tomada do Sabará, o exército insurgente.

Santa Luzia até a noite de 19 de agosto

Já o leitor está convencido pelo que escrito fica de que a re-
união dos insurgentes em um exército respeitável, e em tantos ata-
ques, vitorioso, era devido às convicções dos soldados, de alguns 
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chefes subalternos, e de alguns paisanos que o acompanhavam. É 
evidente que a revolução estava acabada na opinião do presidente 
interino, que via o movimento, como em outro lugar eu disse, fora do 
programa que admitira.

Conservando-se unido ao mesmo exército por excesso de de-
dicação e sempre na esperança de poder negociar vantagens para 
os insurgentes, neste suposto evitava ele praticar atos donde pudes-
se provir uma maior responsabilidade e que aumentassem as difi-
culdades de qualquer negociação, quero dizer, a concessão de uma 
anistia. Muitos dos paisanos, porém, que haviam concorrido com sua 
influência e dinheiro para que a reunião e conservação de um tão 
brilhante exército, e que quiçá, desejavam também que se pusesse 
um termo à guerra civil, acreditavam, e com razão, pois que os acon-
tecimentos posteriores os justificam, que o meio seguro e razoável 
de obterem os insurgentes uma anistia da política dominante então, 
era ostentarem-se fortes, e neste intuito queriam aproveitar os po-
derosos elementos de que dispunham, o que lhes era tanto mais fácil, 
quanto é certo que os soldados, e os mais influentes chefes do exér-
cito insurgente estavam nestes princípios.

Com estas vistas procurava o ex-deputado Otoni convencer o 
presidente interino, cujo nome prestigioso olhavam todos como uma 
necessidade para a continuação da luta, da importância dos recursos 
e forças, de que podiam dispor; e, sem dúvida, tudo poderiam obter, 
se tivessem uma vontade firme, e se dispusessem a obrar revolucio-
nariamente.

Foi neste pressuposto, e para que se não acreditasse que ele se 
limitava a dar conselhos, que a muitos pareciam violentos, que Oto-
ni queria tomar sobre si uma das mais pesadas responsabilidades, 
oferecendo-se nada menos que para inspetor interino da Tesouraria 
Provincial. Estou ao fato de quais eram suas intenções, e autorizado 
para publicá-las. Conhecia o homem que se propunha para inspetor 
interino, que a maneira mais suave para ela, e mais terrível para os 
insurgentes, porque a legalidade crescia e vitoriava em muitos pon-
tos da Província, era a execução do Aviso de 23 de Junho de 1842, e 
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então parecia-lhe indispensável uma represália contra os ilegais e 
monstruosos sequestros autorizados pelo dito aviso, que tivesse por 
fim conter os inimigos da revolução e desassombrar os ânimos de 
muitos dos insurgentes, cujas propriedades haviam sido sequestra-
das, ou antes, dilapidadas.

Pretendia, portanto, o projetado inspetor interino começar a 
sua administração por um manifesto, em que pintasse a ilegalidade 
dos sequestros legalistas e os roubos praticados pelos executores de 
uma ordem tão contrária à Constituição, ordenando em seguida, que, 
como represália, iguais sequestros em todos os bens dos legalistas 
fossem feitos naqueles lugares, que se achassem sob o domínio da 
revolução. Havia falta de dinheiro, e, pelo mesmo direito de repre-
sálias, abrir-se-ia um empréstimo forçado, com que se ocorresse às 
despesas da guerra. Estas proposições, que na verdade, bem que jus-
tificáveis pelas circunstâncias em que se achavam os insurgentes, e 
mesmo indispensáveis para salvar-se o movimento, eram bem vio-
lentas: não só não foram aceitas pelo presidente interino, mas ainda 
produziram um efeito muito desagradável, pois que a elas se deve 
atribuir o arredamento, que, desde então, manifestava o presidente 
interino, de Otoni.

Este, apesar do seu prestígio entre os insurgentes, prestígio 
ganho por uma dedicação constante à causa da revolução, não me-
nos que pelo cavalheirismo com que se portara para com seus ami-
gos políticos, deixando a corte do Rio de Janeiro no mesmo dia em 
que teve a notícia do rompimento de Barbacena, bem que lhe fossem 
já conhecidas a fatal retirada da Ponte dos Pinheiros em São Paulo, 
e a ainda mais fatal derrota da Venda Grande, o ativo e incansável, 
o intrépido Otoni hospedou-se em Santa Luzia com alguns amigos, 
que não tomavam parte ativa na direção dos negócios, e não ficou, 
como sempre acontecera, na casa em que se hospedara o presidente 
interino. Bem sérios eram os embaraços em que se achavam os in-
surgentes, sendo o principal a falta de dinheiro. Um empréstimo que 
se contraíra nas cidades de Barbacena e São João del-Rei por lá mes-
mo se gastara, bem como o dinheiro que se tomara à Recebedoria 
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do Paraibuna; a Caixa, pois não tinha um vintém para as despesas; 
a coluna de Santa Bárbara esperava a sua caixa com alguns contos 
de réis. Achava-se, porém, este fundo em ouro em pó nas mãos do 
cidadão José Peixoto de Sousa, encarregado de trocar e remeter o 
produto para Santa Luzia; mas este socorro não chegava, era mes-
mo impossível que chegasse a Santa Luzia, cujas proximidades se 
achavam ocupadas por forças da legalidade; então, Manuel Tomás e 
outros capitalistas prestaram-se a assinar letras, para obterem uma 
quantia equivalente à que existia em mão de Peixoto, e isto não se 
pode conseguir, bem que sabido fosse existir mesmo no arraial di-
nheiro para isso e para mais; era nestas circunstâncias que, queixan-
do-se o presidente interino da falta de dinheiro, lhe respondia Otoni: 
“Faça-me V. Exa. inspetor interino, e aparecerá dinheiro”.

Neste estado de coisas, a nomeação de um vice-presidente pa-
recia a muitos de indeclinável necessidade. Alguns indivíduos mais 
particularmente inteirados das ocorrências a discutiam, e o Dr. Assis 
e João Ribeiro Guimarães a apresentavam diariamente à considera-
ção de Otoni: este, porém, desejava mais que tudo ter notícias do Dr. 
Cerqueira Leite, e das forças que tão vitoriosamente haviam com-
batido na Lagoa Santa, bem como do apoio com que puderam os in-
surgentes contar em outros pontos da Província, e especialmente na 
Comarca do Sabará; porque temia-se ele que os chefes da coluna de 
Santa Bárbara, sendo de certo modo aderentes da pessoa do tenen-
te-coronel José Feliciano, poderiam não acompanhar com o mesmo 
calor um qualquer outro que em seu lugar fosse posto, para conduzir 
a revolução.

Acrescia, quanto a Otoni, a consideração de que o chefe de 
maior prestígio para o exército sendo Galvão, parecia este ir muito 
de acordo com o pensamento do presidente interino, tornando-se 
mesmo um pouco arredio de Otoni, a quem não levava em conta o 
venerável velho o dever às impertinentes solicitações daquele, em 
Santo Amaro, a ocasião de se haver imortalizado no combate de Que-
luz. Estas considerações, bem como a de ter ele sido o primeiro lem-
brado, obstaram a que Otoni solicitasse a substituição do presidente 
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interino; e também porque à medida que algumas escassas notícias 
do barão de Caxias chegavam ao quartel-general dos insurgentes, pa-
recia mostrar-se convencido o presidente interino da necessidade de 
combater e vencer; e, com efeito, providências se davam para cartu-
chame e outros meios de defesa.

Foi em Santa Luzia que houve notícia dos movimentos de Pa-
racatu, e alguns principiaram a olhar para lá como um excelente pon-
to de refúgio para os insurgentes; as pessoas, porém, de que mais es-
peravam estes, só vinham trazer-lhes ao acampamento conselhos de 
desalento. Foi assim que um distinto aliado ali comparecera só para 
indicar a necessidade de capitular-se, retirando-se imediatamente 
por se lhe haver demonstrado a inconveniência de propalar tal ideia.

O Dr. Pedro de Alcântara, tão esperado, chegou enfim, mas 
com a notícia da dispersão das forças vitoriosas na Lagoa Santa. Fa-
lado para ocupar a vice-presidência, adiou, como as circunstâncias 
o aconselhavam, a sua resposta, e o secretário insurgente, lembrado 
para o mesmo fim, escusou-se também. O pior de todos os inimigos 
com que lutavam em Santa Luzia os insurgentes, era a muita descon-
fiança, com que se olhavam alguns dos chefes: desconfiança produzi-
da pela intriga, habilmente espalhada pelos legalistas. Os pontos da 
vanguarda dos insurgentes tinham ordens para não repelirem, antes 
para conduzirem ao arraial, todos os emissários e portadores de car-
tas, as quais eram fielmente entregues como em tempos ordinários.

Desta franqueza serviram-se os legalistas, que se achavam no 
quartel-general do barão de Caxias, para fazerem ver aos seus inimi-
gos e parentes, que estavam no meio dos ínsurgentes, ora que este e 
aquele outro chefe estava nos interesses da legalidade, ora que Fili-
pe tinha conseguido meter na praça sitiada o jumento carregado de 
ouro, fazendo-Ihes ver a conveniência de abandonarem a causa dos 
insurgentes, devendo esses, aos quais escrevia, contar com anistia 
nesse caso.

Manuel Tomás, Pedro Alves e Joaquim Martins receberam car-
tas nesse sentido; suas famílias asseguravam-lhes, se abandonassem 
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os insurgentes, a anistia em nome do barão, por quem vinham firma-
dos os passaportes dos condutores de tais cartas.

No dia 17, foram chamados pelo presidente interino o Dr. As-
sis e Otoni, para se lhes comunicar a existência de tais cartas, fazen-
do-lhes ver o presidente interino a conveniência, ou intenção em que 
estava, de enviar Joaquim Martins ao barão de Caxias, com a propos-
ta da deposição das armas, mediante uma anistia geral.

Opuseram-se os dois consultados a esse projeto, persuadi-
dos de que semelhante proposta iria convencer ao general de que 
os insurgentes estavam fracos, e o arredariam assim, de pedir a 
conferência anunciada nas cartas de Barbacena, e se empenharam 
também em mostrar ao presidente interino a inconveniência de que 
ainda tendo-se de mandar um emissário, fosse este um chefe de for-
ças como Joaquim Martins, que tanta falta pudera fazer no caso de 
se tornar indeclinável o combate. Insistiram ainda no pensamento 
de que quem quer a paz, prepara-se para a guerra; e esta opinião 
prevaleceu.

Joaquim Martins havia com toda a franqueza comunicado ao 
presidente interino as propostas que lhe foram feitas, todavia, as 
suas respostas não foram conhecidas, como a que a seus cunhados 
dera Manuel Tomás, e Pedro Alves a seu pai. A do primeiro foi digna 
de uni romano, limitando-se o honrado mineiro a dizer-lhes que não 
queria ouvir proposições, que lhe dissessem individualmente respei-
to, e que tranquilo acompanharia, qualquer que ela fosse, a sorte de 
seus amigos. O segundo (Pedro Alves) respondeu a seu pai que os 
rebeldes, bem que paisanos e desarmados, esperavam a pé firme as 
legiões disciplinadas do invencível barão.

O general da legalidade, em vez de oferecer um combate leal 
aos insurgentes, cujo número, dissera ele no Ouro Preto, não queria 
saber, mas sim o lugar em que estavam, em vez de avançar rapida-
mente sobre eles, como sua honra, valor e brio militar o pediam, pois 
que intenção não tinha de lhes oferecer quaisquer condições, e reso-
luto estava a batê-los e escarmentá-los, em vez disto, punha ele em 
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prática a sua estratégia policial, e aproveitando-se da consternação 
e susto com que na sua passagem por Mato-Dentro deixara as famí-
lias, cujos chefes e parentes se achavam no acampamento insurgen-
te, procurava, por meio delas, desunir e enfraquecer inimigos que 
tanto fingia desprezar, acenando a um ou a outro com a promessa de 
anistia no caso de abandonar seus companheiros.

Há quem afirme, e com muita segurança, dessas cartas, não 
foram escritas, nem consentidas pelas pessoas cujas firmas traziam, 
que algumas fingiam ser respostas de outras, que aliás não se tinham 
escrito, e deste número, por exemplo, se assegura ser a que José Joa-
quim de Lima dirigira a Lemos, no dia do ataque, em que lhe prome-
tia anistia com a condição de não assistir ele, Lemos, ao combate. 
Se com efeito, era essa carta do próprio José Joaquim de Lima, ver-
se-á como foi cumprida essa promessa. Enquanto, porém, tais acon-
tecimentos tinham lugar, senhoras respeitáveis faziam a estatística 
das forças legais, contando um a um os soldados; colhiam notícias, 
e arrostando perigos fáceis de conjeturar, quando dominava o ter-
ror, procuravam e achavam oportunidade para enviarem ao acampa-
mento insurgente todos os detalhes, todas as notícias que colhiam, e 
até o plano do ataque formado pelo general da legalidade. A Senhora 
D. Bárbara Horta, conhecida e respeitada de todos os mineiros por 
seu talento e brasileirismo, fazendo ver a seu genro Luís Rodrigues 
Câmara Sete o empenho de fazer chegar a Santa Luzia esses detalhes, 
chamou este por um seu pajem da maior confiança e estimação, en-
tregou-lhe a carta e assegurou-lhe que a certeza de ser ela entregue 
antes do dia 21 de agosto seria a sua carta de liberdade; com efeito, 
no dia 18, estavam por esse meio inteirados os insurgentes do núme-
ro das forças legalistas, do dia e do plano de ataque; e a palavra dada 
por Sete foi religiosamente cumprida.

O conhecimento do número das forças da legalidade, núme-
ro que não era superior ao dos insurgentes, bem como do plano de 
ataque, animou extraordinariamente os influentes, e esses detalhes, 
vindo em informações confidenciais ao presidente interino, foram 
por ele francamente apresentados aos seus amigos.
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A promessa de anistias parciais feita a tais e tais indivíduos, 
sem que nela se compreendesse o presidente interino a baldada es-
perança dessa conferência anunciada nas cartas de Barbacena, de-
viam convencer o presidente interino de que a anistia prometida 
pelo casamento do imperador, que se devia celebrar em outubro, era 
uma verdadeira burla, era uma bala policial11, com que se pretendia 
derrocar o castelo revolucionário; e à falta de notícias do Dr. Melo 
Franco e do coronel Souto, ou talvez a certeza do modo por que tal 
comissão fora recebida, acanhariam sem dúvida, o presidente interi-
no para fazer confidências do desígnio que premeditava, aos que ig-
noravam ainda a enviatura do Dr. Melo Franco, e opinavam constan-
tes para que os insurgentes não dessem o menor indício de fraqueza.

Firme, porém, no pensamento de que a Revolução de Minas 
não devia progredir, tendo sido sufocada a de São Paulo, disposto 
ainda com risco pessoal a não sair do programa que unicamente 
adotara, e em virtude do qual se pusera à frente do movimento, ven-
do-se de um lado contrariado pelo voto e opinião do exército, e por 
outro, burlado, e mesmo traído pelas palavras esperançosas que lhe 
haviam feito chegar aos ouvidos, assentou de nada opor ao voto de 
seus amigos e soldados, prestando seu nome para que nele se tomas-
sem todas as disposições preliminares para o grande combate, que 
o entusiasmo geral aceitava como um favor da Província, resolvido, 
contudo, a abandonar a revolução, qualquer que fosse, feliz ou des-
graçado, o êxito desse combate.

Muitas considerações, que em tais momentos ocorrem, o re-
ceio talvez de que o conhecimento desta sua resolução pudera desa-
lentar ainda mesmo os mais fortes e dividir os insurgentes, já suspei-
tosos pelas intrigas da legalidade, as atribulações que deviam pesar 
sobre seu ânimo nesses momentos difíceis, tornam desculpável, e 
até mesmo justificável, o erro gravíssimo que cometera o presidente 
interino, ocultando àqueles de seus amigos, que ele sabia estarem 
dispostos a jogar até a última carta, essa sua deliberação e a sua re-
tirada; pela maneira com que a fez, e de que adiante se tratará, tor-
nou-se fatal aos insurgentes, em razão de não terem estes podido 
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providenciar sobre a lacuna que em seu comando deixara Lemos. 
Vendo, porém, que o voto geral era para que se aceitasse o comba-
te, o presidente interino convocou os comandantes das diferentes 
colunas, fez-lhes ver o número das forças prováveis da legalidade, 
os movimentos delas, todos os detalhes, enfim, que havia obtido, e 
lhes disse que deliberassem eles sobre os meios mais próprios e re-
ceber-se galhardamente a visita anunciada; e o que se deliberou foi 
o seguinte:

Que Galvão, com a sua coluna, fosse emboscar-se nas alturas 
do Tamanduá, caminho direito do Sabará para Santa Luzia, por onde 
vinha uma das colunas do exército legalista.

Que Lemos, Alvarenga e Joaquim Martins ocupassem as altu-
ras da Lapa para aí esperarem a outra coluna legalista, na qual se 
supunha vir o general barão de Caxias.

Que o batalhão de Santa Luzia, e duas companhias de Santa 
Bárbara, reforçadas com a artilharia, ocupassem a ponte; e o bata-
lhão de Santa Quitaria, um caminho de travessia, acima da ponte.

Que, nos pontos onde parecesse vantajoso, se procurasse ata-
car os legalistas, apenas estes aparecessem, antecipando-se, assim, o 
combate que se sabia estar marcado para o dia 21.

Preparou-se cartuchame com vigor, e no dia 19 foram as forças 
postadas em conformidade do plano adotado. Antes de marcharem 
as forças para os diferentes pontos, apareceu o tesoureiro-pagador-  
-geral Cesário José da Silva Lima a entregar a alguns comandantes de 
Corpos e de colunas o dinheiro que se havia obtido, e que se dividira 
proporcionalmente por conta do soldo devido, e que até aquele dia 
não havia sido pago. No momento de entregar o Tesoureiro um conto 
e trezentos mil réis a Joaquim Martins, como fizesse ver aos soldados 
a dificuldade que encontraria o comandante no pagamento do soldo, 
não havendo para isso notas miúdas, gritaram estes unânimes: “Não 
queremos dinheiro; deem-nos cartuchame, cartuchame, cartucha-
me, unicamente!” Este fato caracteriza muito bem o entusiasmo de 
que se achava possuído o heroico batalhão de Santa Bárbara, e em 
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geral todos os insurgentes; e é a resposta mais enérgica que se pode 
dar aos que se obstinam em considerar iludidos, enganados, guiados 
por sugestões alheias ao sentimento de cada um, os insurgentes de 
1842.

Partiram, com efeito, para os postos que lhes estavam deter-
minados, ao som do Hino Mineiro, depois de levantados e correspon-
didos os vivas ao Sr. D. Pedro II e à Constituição do Estado.

Mandaram, no dia 18, doze rapazes destinados a pedir licença 
ao presidente interino para irem, eles somente, fazer uma embos-
cada à coluna do Sabará, prometendo que tão seguramente haviam 
empregar suas descargas sobre o Estado-Maior da legalidade, que o 
barão de Caxias não poderia chegar a ver Santa Luzia. Não só negou 
formalmente tal licença o presidente interino, mas tomou todas as 
providências para impedir que tal emboscada se realizasse, decla-
rando da maneira a mais explícita e forte que não queria fossem as 
armas insurgentes manchadas com um assassinato. A atividade e 
providências que se davam, fizeram renascer nos corações de mui-
tos, que a tinham perdido, a esperança de que o presidente interino 
tinha, enfim, se compenetrado de que era só pela energia e pela for-
ça que cumpria repelir o general da legalidade, e que a salvação de 
tantos proprietários, famílias e fortunas altamente comprometidas 
estava indissoluvelmente ligada com a salvação do Movimento de 10 
de Junho. Com efeito, nos três dias, que precederam ao 20 de agosto, 
foram mais frequentes as reuniões no quartel-general dos insurgen-
tes, foram mais francas as confidências, os semblantes estavam mais 
abertos, os ânimos pareciam mais desassombrados, eram mais ani-
madas as conversações, e nenhuma ideia de susto parecia preocupar 
os espíritos.

Foi, porém, em um desses dias que na mesma casa da presi-
dência interina, Joaquim Martins fora designado a Otoni, e por pes-
soa conjunta12 a José Feliciano, como vendido à legalidade. Desde 
esse momento, o ativo e incansável Otoni tomou sobre si o descon-
sertar quaisquer planos de traição que Martins houvesse formado, 
e contando com a dedicação do batalhão de Santa Bárbara, estava 
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seguro de ser por ele coadjuvado, se ocasião se apresentasse em que 
houvesse mister de coibir, ou mesmo castigar a Joaquim Martins, se 
qualquer tentativa fizesse este contra seus companheiros de armas. 
Colocou-se, pois, Otoni ao lado de Martins, não o abandonou mais,  
fez-se seu ajudante e comunicou ao Dr. Assis e a José Pedro os mo-
tivos dessa sua deliberação. Visitaram juntos o Ponto da Lapa, onde 
desde a manhã do dia 19, estavam à vista as forças insurgentes e a 
coluna da legalidade comandada por José Joaquim de Lima; acam-
pavam as primeiras sobre uns altos, próximos ao arraial, e a coluna 
legalista, em uma baixada vizinha.

Fundado na autoridade de Otoni, não creio, como não acredita 
este, que Joaquim Martins tivesse então qualquer projeto de perfídia, 
ou se tinha, por tal maneira o soube esconder, que Otoni o não pe-
netrara, antes muito o satisfizera Joaquim Martins, que nesse dia se 
apresentara animado e cheio das mais lisonjeiras esperanças, o que 
singularmente contrastava com o seu porte e maneiras do dia 17, 
quando pelo presidente interino fora proposto a ir de enviado ao ba-
rão de Caxias, explicando Joaquim Martins esta diferença de estado 
e sentimento, por um modo natural e satisfatório. Francamente dizia 
ele que se havia lançado na revolução, arrastado pelo prestígio do te-
nente-coronel José Feliciano e pelas relações que entre eles existiam, 
mas vendo desanimado aquele tenente-coronel, acreditou que era 
tempo de acabar-se com a revolução, que à vista, porém, da disposi-
ção que ultimamente mostrava o presidente interino, estava pronto 
a acompanhar a revolução, e convencido de que os insurgentes iam 
ganhar uma vitória assinalada e dar lição de mestre ao orgulhoso 
barão de Caxias.

Pela tarde do dia 19 e quase ao anoitecer, foram Otoni, Mar-
tins, Lemos e Alvarenga visitar as avançadas dos insurgentes, co-
mandadas pelos valentes guerrilheiros Severino e Zeferino; a estes 
recomendou-se que na madrugada do dia 20 rompessem o fogo, e 
procurassem principiar o combate com a coluna de José Joaquim de 
Lima, que então se supunha dirigida pelo barão de Caxias, e que se 
achava em distância de pouco mais de um tiro de espingarda. Volta-
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ram os quatro e discorreram por todos os pontos, animando os in-
surgentes, e aplaudindo de antemão a vitória do dia seguinte. Lemos 
mostrava estar nas melhores disposições, animado e jovial.

Durante o dia 19, alguns influentes, ou porque estivessem me-
lhor informados, ou porque houvessem pressentido a deliberação 
em que estava o presidente interino de, emprestando seu nome e 
prestígio para se dar aquela batalha, retirar-se ao depois, qualquer 
que fosse dela o resultado, instavam com Otoni para que se deixas-
se aclamar vice-presidente. Este, bem que teimasse, pela sua parte, 
em apresentar como mais próprio um dos três já por ele lembrados, 
que era o Dr. Cerqueira, Dr. Assis e José Pedro, decidiu-se, enfim, a 
aceitar, se depois do combate do dia seguinte o presidente interino 
se quisesse retirar sob qualquer pretexto, e os outros se recusassem, 
não sendo por maneira alguma conveniente que na véspera de um 
combate, que tudo pressagiava ser decisivo, se tomasse, sem urgente 
necessidade, medida de tamanho alcance.

Apesar de que o presidente interino se houvesse prestado a 
tomar sobre si a responsabilidade da batalha que se ia dar, ninguém 
duvidava de que ele se retiraria ainda no caso de obtida uma vitória 
assinalada, se imediatamente não fosse ela seguida da ultimação da 
luta; porque, apesar de conhecer ele a força e recursos que sobravam 
aos insurgentes, não se resolvia, contudo, a continuar a revolução, 
pois para isto era indispensável fazer valer esses recursos e praticar 
algumas violências em tais circunstâncias salutares e salvadoras, que, 
sendo crimes para os revolucionários infelizes, são glórias, ou, pelo 
menos, ações indiferentes para os que triunfam; o que, porém, se não 
podia supor, e que só pode ser justificado pelas considerações, que em 
outro lugar mencionei, era que na mesma noite do dia 19, e sem o par-
ticipar aos seus amigos, o presidente interino abandonasse o exército.

Pelas nove horas da noite, haviam voltado do Ponto da Lapa 
para o arraial, Joaquim Martins e Otoni, alegando aquele não poder 
dormir no Ponto, por causa de dores reumáticas, que na verdade so-
fria, e separaram-se, tendo tratado que, pela madrugada, estariam am-
bos a cavalo para tomarem parte no combate contra a coluna da Lapa.
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O presidente interino passeava nessa noite, e passando pela 
casa de José de Oliveira Campos, onde se achava o Dr. Cerqueira Lei-
te, parou à porta em ocasião em que passavam também por ali al-
guns soldados do batalhão de Santa Luzia; o presidente interino os 
repreendeu fortemente, fazendo-lhes ver que àquela hora deveriam 
estar em seus postos, e lamentou-se de que tão relaxado estivesse o 
exército, que ele se não animasse a ficar dentro dos pontos.

Otoni, que presente estava, tomou a defesa dos bravos, asse-
verando ao presidente interino que ele naquele momento acabava 
de visitar os Pontos, e que se devia dirigir-se pelo entusiasmo dos 
soldados, assegurava-lhe que nada devia temer; o presidente interi-
no bateu-lhe sobre o ombro, dizendo-lhe estas palavras: “Meu Otoni, 
como você está enganado”. E retirou-se inteiramente só para o lado 
da ponte. Otoni, que era testemunha ocular da dedicação, bravura 
e fidelidade do exército, não deu peso a estas palavras e retirou-se 
também para o seu alojamento.

Noite de 19 de agosto – O presidente interino separa-se do 
exército e se retira

O presidente interino tinha, sem dúvida, até aquele momen-
to, nutrido a esperança razoável de que o governo, encarregando ao 
barão de Caxias a pacificação da Província, o teria munido de plenos 
poderes para fazer concessões aos insurgentes, e acabar, se possível 
fosse, a guerra civil sem o derramamento de sangue. Esta suposição 
era mais que fundada e razoável, atento o procedimento constante-
mente havido com os republicanos do Sul. Parecia repugnar à razão 
e ao senso comum que aqueles mesmos que ofereciam todos os dias 
anistia e, quiçá, algumas outras vantagens aos homens, que por oito 
anos têm sustentado a guerra civil numa província, que tantas ve-
zes têm desprezado essa anistia, tantas vezes também oferecida, a 
recusassem aos mineiros; que aqueles que têm proclamado uma ou-
tra forma de governo, que têm solenemente desconhecido e tentado 
contra a autoridade do imperador, que, enfim, se desligaram sole-
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nemente da comunhão do Império, que esses, sim, estivessem em 
melhor posição, merecessem mais considerações e atenções do go-
verno, do que os mineiros, que somente se insurgiram contra a liga 
facciosa e anticonstitucional dos Paranaguás, Vasconcelos, Honórios, 
Calmons, Paulinos e mais membros da horrorosa oligarquia que jul-
ga ter direito ao domínio do País e coloca a sua causa acima da causa 
da monarquia.

Apesar, porém, destas considerações e de outras igualmente 
valiosas, como a de se haverem comprometido na Província de Mi-
nas proprietários, negociantes e capitalistas dos mais abastados, ho-
mens que não vivem da política nem dela alguma coisa pretendem, 
pais de família, que não podem em tempo algum ser suspeitos ou 
perigosos à segurança pública, os insurgentes de Minas deviam ser 
exterminados pelo ferro.

Estavam os exércitos à vista, e nem aparecia qualquer propo-
sição da parte do barão Generais nem o resultado da comissão do 
Dr. Melo Franco e coronel Souto, e então o presidente interino devia 
compreender que estava jurado o extermínio dele e de todos os seus 
amigos; e então, a necessidade de combater e vencer lhe era impos-
ta pelo sentimento da própria conservação. Por outro lado, porém, 
estava o presidente interino em luta com as mais pungentes angús-
tias, com as mais aflitivas inquietações de espírito, inquietações que 
tinham muito agravado seus sofrimentos crônicos, e ele via-se amea-
çado de enfermidades graves que já em outro tempo sofrera, e que 
lhe não permitiam continuar em uma vida tão cercada de atribula-
ções e de trabalhos.

Acreditou que se sua intenção fosse conhecida antes, pudera 
ela produzir desânimo e divisões entre os insurgentes, e pensando 
que devendo o combate engajar-se ao romper do dia, sua retirada só 
seria conhecida depois do resultado dele, e então nenhum mal pude-
ra causar, julgou conveniente não revelar a alguém o seu segredo. Re-
tirando-se, julgou ser um dever imposto à sua lealdade não deixar fi-
car entre os insurgentes aqueles que, por consideração para com ele, 
haviam abraçado a causa da revolução; e assim, era alta noite, quando 
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mandou ele chamar da Ponta da Lapa a Lemos, seu filho, sobrinhos, 
e as pessoas de sua intimidade; e fazendo ver a José Pedro que de co-
ração desejava o triunfo dos insurgentes, mas que os não podia mais 
acompanhar, pelas razões acima expostas; que estes só deviam contar 
com as suas simpatias, retirou-se pelo lado da Ponte Grande.

Manuel Tomás que, convidado por seus cunhados (os Motas) 
para abandonar os insurgentes, não fez recusando a anistia, que indi-
vidualmente se lhe prometera, continuou a ser verdadeiramente Ro-
mano, não querendo acompanhar também a este outro seu cunhado 
(José Feliciano), declarando mais uma vez que queria compartilhar a 
sorte de seus companheiros de armas. Não calculou o presidente in-
terino as consequências e o alcance daquela fatal retirada feita com 
tanto segredo e a tais desonras; tornando-se ela de pior resultado 
para os insurgentes, por isso que fora pressentida pelas forças que 
guarneciam a Ponte Grande, e ainda mais porque a coluna da Lapa, 
recusando-se ao combate que lhe ofereceram os insurgentes, foi ela 
vulgarizada antes que principiasse o combate.

Dia 20 de agosto até 10 horas da manhã

O dia 20 de agosto, cuja véspera o pressagiava como um dia 
de triunfo e glória, raiou sobre os insurgentes contristados e cheios 
de angústia e de torpor pelo sucesso da noite. A confiança desapa-
receu, o susto principiou a insinuar-se nos corações, e o exército in-
surgente se dispersaria às 8 horas do dia 20, a não ser a coragem 
e o patriotismo dos soldados, a dedicação dos chefes, e a atividade 
com que alguns influentes procuravam neutralizar os tristes efeitos 
do extraordinário sucesso da noite. Entre estes, discorriam por toda 
parte o infatigável Otoni e o incansável João Ribeiro, a uns ocultan-
do o fato, e a outros explicando-o de uma maneira satisfatória. Foi 
nesta ocasião que, dentre os grupos que iam e vinham perguntando 
e falando sobre o acontecido, partira a voz perguntando e falando 
sobre o acontecido, partira a voz de José Venâncio de Godói, um dos 
distintos insurgentes, e que tanto se sacrificara, perguntando a Otoni 
se com efeito o presidente interino havia desaparecido.
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Otoni, na intenção, talvez, de reproduzir em Santa Luzia o mi-
lagre de um rei da Pérsia, que, morrendo na ocasião em que se dava 
uma batalha importante, fingiam seus generais irem receber suas 
ordens a uma liteira fechada que conduzia o cadáver, estratagema 
a que se atribui o ganho da batalha, disse em voz alta: “Dê um tiro 
no ouvido do primeiro que tal disser, pois que não poderá deixar de 
ser algum traidor, emissário do barão de Caxias”, acrescentando que 
o presidente interino, não tendo de costume assistir aos combates, 
nem sendo conveniente que se expusesse, passara-se para além do 
rio com uma forte guarda de reserva, e ocupava uma montanha que 
Otoni procurava designar. Discutiam no quartel-general insurgente 
o sucesso da noite, Manuel Tomás, José Pedro, João Ribeiro, Otoni, 
Joaquim Martins e outros, queixando-se este último amargamente 
do comandante de sua coluna (Lemos) por haver conduzido o aju-
dante do seu batalhão, Francisco Guilherme Júnior, quando a esta 
desagradável discussão veio pôr termo Alvarenga dizendo que tinha 
mandado romper o fogo sobre a coluna da Lapa.

Montaram imediatamente a cavalo, Otoni, Joaquim Martins e 
João Ribeiro e para lá se dirigiram. Lembrou-se em caminho Otoni 
que a notícia da retirada do presidente interino devia, se lá houvesse 
chegado, ter desmoralizado a coluna de Galvão, postada no Taman-
duá, e pediu a João Ribeiro que para lá se dirigisse a fim de destruir 
qualquer impressão desagradável; que tal sucesso pudesse ter pro-
duzido, continuando viagem para a Lapa com Joaquim Martins, que 
não cessava de queixar-se de Lemos, que gozava, dizia, as honras de 
comandante da coluna, que ele, Martins, tinha organizado, e que Le-
mos inutilizara, acrescentando que há dois dias lhe havia dito o pre-
sidente interino que ele, Martins, fizesse o que quisesse, porém que 
por sua causa se não comprometesse mais.

Isto explica o plano do presidente interino, que era tentar em 
seu nome aquela última batalha e retirar-se, qualquer que fosse dela 
o resultado, levando consigo as pessoas que, por considerações para 
com ele, se haviam comprometido, deixando com as armas aquelas 
que quisessem continuar a luta.
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Otoni empenhava-se para demonstrar a Joaquim Martins a gló-
ria que ia ele alcançar naquele dia, na certeza de que, não existindo 
na Ponta da Lapa, da parte da legalidade, senão cerca de mil homens, 
era mais que provável que só o batalhão de Santa Bárbara os destro-
çaria no primeiro choque. O que sem dúvida aconteceria porque a le-
galidade, na Ponta da Lapa, só devia contar com duzentos a trezentos 
homens do 8º Batalhão de Linha, pois que o resto da força compu-
nha-se da Guarda Nacional de Caeté e Serro, a qual já tinha mostrado, 
no ataque do Sabará, que não resistia a uma hora de fogo daqueles 
mesmos insurgentes: acrescendo que de setecentos homens de que 
constava a força do Serro, trezentos, pelo menos, eram insurgentes 
por princípios, e que, obrigados a pegarem em armas contra seus cor-
religionários, levaram a sua dedicação a tal ponto que, no ataque do 
Sabará, como ao depois se soube, mordiam o cartuchame pelo lado da 
bala, deixavam-na cair, e atiravam com pólvora seca, estratégia que 
lhes fora insinuada no Serro por afeiçoados dos insurgentes.

Entretanto, seguindo para o ponto de Tamanduá, João Ribei-
ro encontrou-se com Galvão, que vinha, dizia ele, a uma conferência 
para que o convidara Joaquim Martins. João Ribeiro fez ver ao velho 
guerreiro tudo quanto se havia passado à retirada do presidente in-
terino, e a maneira por que convencionaram explicá-la, pedindo-lhe 
que voltasse, pois que o combate era já principiado na Lapa, e o velho 
voltou sem hesitar.

No ponto da Lapa, porém, não havia rompido o fogo, porque o 
chefe da legalidade, José Joaquim de Lima, tendo ordem para atacar 
somente no dia 21, não respondeu ao fogo como o provocaram Seve-
rino e Zeferino, e ai da legalidade, se José Joaquim tivesse a mesma 
sofreguidão que teve o seu irmão, para, violando as ordens que ele 
mesmo dera, aceitar o combate que Galvão lhe oferecera, pois que, 
não havendo a temer-se do lado da Lapa, senão os soldados do 8º 
Batalhão, e existindo, da parte dos insurgentes, além do batalhão de 
Santa Bárbara, forte em mais de seiscentas praças, que rivalizava em 
disciplina com o mais destro batalhão de linha, oficiais subalternos 
valentes e peritos, como Severino e Zeferino, o que no Tamanduá fal-
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tava a Galvão, fora infalível a derrota da legalidade naquele ponto: 
desbaratada aquela coluna, cairiam as forças reunidas sobre a do 
barão de Caxias, e no dia seguinte partiriam a marche-marche os in-
surgentes sobre o Ouro Preto, e é de crer que pretendessem tomar 
a Bernardo Jacinto da Veiga contas do sangue mineiro que até ali se 
havia derramado.

Os fados, porém, decidiram o contrário. Não havendo rompi-
do o fogo da Lapa, nem havendo probabilidade de que o comandan-
te da coluna legalista aceitasse o combate, voltaram para o arraial, 
Otoni e Joaquim Martins, almoçaram juntos no quartel-general dos 
insurgentes com Manuel Tomás e José Pedro; separou-se Otoni, de 
Joaquim Martins, por um quarto de hora, e se diz, que fora nessa oca-
sião que Joaquim Martins recebera uma carta de seu irmão, oficial no 
exército da legalidade, prometendo-lhe em nome do barão de Caxias 
a anistia, se o batalhão de Santa Bárbara não entrasse em fogo; é a 
essa carta que se atribui a conferência para que Galvão fora convida-
do por Martins, e a que o venerável velho não dera atenção, voltan-
do com João Ribeiro, como acima se diz, para o ponto de Tamanduá 
onde se achavam seus soldados.

Acabava-se de almoçar no quartel-general dos insurgentes 
quando chegou a notícia de que a coluna de Galvão rompera o fogo, e 
marcharam todos aos seus postos. Seguiram para a Lapa, onde tudo 
se achava tranquilo e pacífico como se não fora um dia de comba-
te, Otoni e Joaquim Martins. Ali estavam postadas, como na véspera, 
as companhias; Alvarenga com seu Estado-Maior e muitos paisanos 
observavam, como meros espectadores, o combate entre Galvão e o 
general da legalidade. O chefe insurgente batia-se em retirada, e as-
sim veio até a um serrote, que fica fronteiro à Lapa. Essa manobra 
ofereceu aos insurgentes a ocasião de esmagarem completamente o 
temerário general, se, porventura, um chefe tivessem aqueles, uma 
voz de comando a quem todos obedecessem, e ordenasse um siste-
ma de ataque, porque as posições ofereciam a facilidade de poder a 
coluna da Lapa precipitar-se sobre o flanco do general da legalidade, 
e a sua derrota então era infalível e acelerada.
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Os comandantes, porém, das três colunas: Galvão, do centro, 
Alvarenga, do sul, e Lemos do norte, eram inteiramente independen-
tes, e o presidente interino era o único general-em-chefe, o único elo 
entre os três comandos: mas eleja não existia, e a retirada de Lemos 
deixou também independentes os comandantes dos batalhões de 
Santa Bárbara, Santa Quitéria e Santa Luzia.

Alguns paisanos que assistiam ao ataque, faziam ver a conve-
niência de precipitar-se a coluna da Lapa sobre as forças do barão, que 
tendo não muito militarmente se aproximado do serrote defronte da 
Lapa, mais erradamente ainda pretendia flanquear Galvão e cortar-lhe 
a retirada, o que o teria completamente perdido, se os insurgentes ti-
vessem um chefe a cuja voz todos obedecessem; porque, neste caso, 
os flanqueadores, flanqueados estavam pelas forças de Alvarenga e 
Joaquim Martins, que descendo trezentos passos por um largo cami-
nho de carro, cortariam pelo centro a coluna do barão e a esmagariam, 
caindo-lhe em cima com mil e quinhentos homens de que dispunham 
ali os insurgentes. Teriam, então, estes, ensinado ao general da legali-
dade a observar melhor as ordens que ele mesmo dera; iriam ao depois 
a braços com a coluna da Lapa comandada por José Joaquim de Lima, 
e o êxito do combate, parece, não seria duvidoso; quanto à coluna co-
mandada por Ataíde, destacada do exército e dele separada por um rio 
invadeável, sobre o qual há uma única ponte, que se achava fortemen-
te guarnecida e defendida pela artilharia dos insurgentes, debandar-
se-ia somente com a notícia da derrota do barão; Galvão, porém, não 
foi socorrido, e no momento de ver-se flanqueado, acelerou a retirada 
para o arraial, onde entrou aquela coluna em completíssima debanda.

Nesse momento estava decidida a batalha, e o general da le-
galidade houvera ganho a mais completa e também a mais fácil das 
vitórias, se continuasse a marche-marche a perseguir a coluna de 
Galvão, que na mesma debandada atravessara o arraial, e o velho só 
pôde reunir alguns soldados, e com eles fazer alto na Ponte Grande.

O barão, pois, pudera, pelas 10 horas do dia, ter tomado o Ar-
raial de Santa Luzia, onde não acharia a essa hora senão a anarquia 
e o desânimo. Por toda parte reinava a confusão, e os vencedores de 
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Queluz, Sabará e Caeté somente cuidavam de se salvarem, não tendo 
mais um chefe a quem ouvir. Otoni (que ao ver a debandada em que 
se retirara Galvão, opinara com Alvarenga e Martins, que deveriam 
fazer eles retirarem os pontos exteriores das suas forças, pois que 
era de presumir que Galvão se entrincheirasse no princípio do ar-
raial e que para ali partira apressadamente para tratar de o conse-
guir, deixando a Alvarenga, que a sangue-frio pensava no que devera 
fazer) entrou no arraial já deserto e abandonado. As forças insurgen-
tes ficavam inteiramente cortadas, e muito poucos somente se pode-
riam ter evadido pela Ponte Grande, se o general da legalidade, tendo 
perseguido tão vivamente a Galvão, por uma estratégia inconcebível 
não houvesse parado em princípio do arraial, em uma baixada pró-
xima, onde pudera ainda ser esmagado pelas forças da Lapa, se elas 
tivessem um general-em-chefe.

Joaquim Martins, que ao presenciar a retirada de Galvão, sem 
esperar acordo, que então pareciam tomar Otoni e Alvarenga, soltara 
estas palavras: “O meu batalhão que se retire para a Ponte Grande”, e 
deitara o cavalo a todo o galope, nem mesmo parou na Ponte Grande, 
onde se achava Galvão.

Alvarenga vendo que já não havia um soldado que fizesse fogo 
contra a coluna da legalidade, e que a maneira por que se retirava a 
coluna Galvão parecia indicar o desígnio de abandonar o arraial, já 
inteiramente deserto pelo lado do Tamanduá, e não devendo contar 
que o barão deixasse de perseguir a marche-marche os debandados, 
caso em que dentro em cinco minutos pudera ocupar o alto do ar-
raial, ficando assim cortada e cercada pelas forças de José Joaquim e 
do barão a coluna insurgente, postada ao lado da Lapa, que seria for-
çada a entregar-se à discrição cuidou também de retirar-se; e quan-
do Otoni, encontrando-se com o Dr. Assis, José Pedro e outros que, 
vendo-se abandonados no meio do arraial, iam procurar asilo na co-
luna da Lapa lhes fazia ver que não convinha irem levar o desânimo 
àquela coluna, soube-se da retirada de algumas colunas do batalhão 
de Santa Bárbara, e que as forças de Alvarenga haviam igualmente 
abandonado a Lapa, e em desordem entravam no arraial.
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Otoni, que do alto fronteiro ao arraial, defronte do ponto em 
que o general da legalidade colocara um batalhão de linha, que mar-
chava na vanguarda (vide mapa da página 291)13, presenciava com 
Alvarenga a debandada da coluna Galvão, e pedira a este que se sus-
tentasse por dez minutos, enquanto ele ia procurar reunir no arraial 
os dispersos e fugitivos, mas que debalde o tentou, tomando a uns as 
armas, ameaçando a outros, dando a todos por ponto de reunião a 
“calçada” pelo lado de Tamanduá, ao saber que o ponto da Lapa esta-
va abandonado, acreditou tudo perdido, e firme na resolução de en-
tregar-se à discrição apenas entrasse no arraial a força da legalidade, 
retirou-se para a casa com o pesar sobre o coração, de não haver sido 
feito comandante de forças em o princípio da luta.

O dia 20 de agosto desde as 10 horas da manhã até as 3 da tarde

Antes de prosseguir em a narração dos extraordinários suces-
sos que neste grande dia ocorreram, releva em obséquio à justiça, à 
verdade histórica e em veneração à memória do bravo e fiel Galvão, 
inteirar o leitor dos motivos por que a coluna de Tamanduá, conten-
do quinhentos e cinquenta homens, e dirigida por um tão valente 
soldado, qual fora Galvão, estando entrincheirada, recuara tão de-
pressa até defronte do serrote onde se debandara.

Em outro qualquer dia, outro fora sem dúvida o proceder da-
queles bravos; mas os sucessos da noite tinham tido uma influência 
muito fatal no ânimo dos soldados e de muitos chefes subalternos. 
Tinha Galvão às suas ordens o bravo João Manuel, de Barbacena; fal-
tavam-lhe, porém, outros oficiais subalternos que o coadjuvassem, e o 
venerando velho combateu naquele dia por um esforço de cavalheiris-
mo, de pundonor e de brio. Foragido com ele por alguns meses, pude 
conhecer até que ponto sua alma se achava no momento do combate 
dilacerada, não só pela acefalia da revolução, como pelas negociações 
e seduções de que sabia eram circundados seus companheiros.

No mesmo momento em que Galvão se batia no Tamanduá, foi 
interceptada a carta de que em outro lugar falei, dirigida por José 
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Joaquim de Lima a Lemos, afiançando-lhe que seu irmão (são suas 
palavras) “estava autorizado a conceder todas as condições que fos-
sem a bem do imperador, e que a sua anistia dependia de se ausentar 
ele do comando das forças rebeldes”.

Foi neste estado de combate entre a lealdade e o cavalheiris-
mo e desmoralização de alguns chefes, em que se achava o seu es-
pírito, que o venerando velho, depois de ter-se recusado de manhã 
à conferência proposta por Joaquim Martins, encaminhou-se para o 
ponto onde se achavam seus soldados, e aí, tendo em vista que talvez 
ousassem fazer-lhe alguma proposta no sentido de trair seus com-
panheiros de armas, cruzou os braços pensativo, como o afirmam 
testemunhas presenciais, e depois de alguns momentos de reflexão, 
proferira estas palavras, que demonstraram ainda mais a nobreza do 
seu caráter do que as suas alocuções diante do cadáver ensanguenta-
do de seu filho, na Batalha de Queluz: “Pois esta gente confia em mim, 
acompanha-me ao campo de batalha para eu comandá-la, e hei de 
entregá-la toda amarrada ao inimigo?” e continuou em voz mais alta: 
“Companhias da direita! Fogo!” e debaixo de tais impressões, rompeu 
o fogo no ponto do Tamanduá! Galvão, como ele mesmo me afirmara, 
sofrendo uma moléstia crônica, que muito o debilitara, e agitado por 
tantas e tão desagradáveis ocorrências, foi, logo depois que rompera o 
fogo, acometido por uma vertigem, e a notícia de sua morte espalhou-
-se pela coluna. Vê-se, pois, que às circunstâncias que acabo de referir, 
bem como às combinações policiais que o general da legalidade pu-
nha em prática para alcançar uma vitória, se devem atribuir à facilida-
de com que a coluna legalista ganhou terreno até defronte do arraial.

Enquanto tão graves sucessos tinham lugar nos pontos da 
Lapa e Tamanduá, um fato muito grave ocorrera da outra parte do 
rio, no lado oposto ao arraial. Avançava a primeira coluna da legali-
dade composta de quatrocentos e sessenta G. N.; comandada pelo te-
nente-coronel Ataíde a tomar posições como lhe fora ordenado, para 
no dia do ataque aparentar por aquele lado o forte do mesmo, e a um 
quarto de légua da ponte, atacada por quarenta atiradores insurgen-
tes, voou rapidamente para o pouso da véspera.
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Bem que a ordem do dia 20, do general barão de Caxias men-
cionando este sucesso diga que aquela coluna fora atacada por for-
ças dobradas, essa asseveração é desmentida por um documento 
autêntico e não suspeito, qual a planta tirada pelo engenheiro Hal-
feld, empregado no exército da legalidade, e por ordem do general 
do mesmo, e que é a mesma que fiz copiar, e vai no fim deste volume, 
e que também se acha unida à História cronológica da Revolução de 
Minas, publicada sob os auspícios do ex-presidente Bernardo Jacinto 
da Veiga, história que por si só vinga a honra da Revolução Mineira, 
enquanto apresenta com fidelidade todos os documentos do arquivo 
insurgente, os quais demonstram fielmente qual fora sempre o fim 
do movimento.

Essa publicação feita por autorização da polícia, e que de certo 
não abona em muito o seu tino e alcance político, é ainda devida a 
Otoni, que nos Henriques se opusera a que fosse queimado o arqui-
vo insurgente, como alguns entendiam necessário. Dessa planta se 
vê que a coluna da legalidade fora acometida por poucos atirado-
res insurgentes, que a fizeram procurar em debandada o pouso da 
véspera, sendo certo que o total da força insurgente que guarnecia 
a ponte, não excedia a trezentos homens, entrincheirados do lado 
direito do rio onde estava também a artilharia; foi, pois, a guarda 
avançada de exploradores a que com tanta valentia fizera recuar a 
coluna legalista.

Eram 11 horas do dia, e tudo parecia estar acabado: os mais 
notáveis dos insurgentes, os mesmos que foram ao depois, se retira-
ram, à exceção dos dois Teixeiras, irmãos João Gualberto, que não ti-
nham ainda largado as espingardas, julgando tudo sem remédio, per-
dido, esperavam tranquilos a entrada da legalidade no arraial, para 
se entregarem à prisão, como ao depois o fizeram; outros se haviam 
unido à coluna de Galvão; alguns, porém, mais audazes, queriam 
queimar até o último cartucho. Estes poucos tomaram posições na 
entrada do arraial, em frente da coluna legalista, e outra vez rompe-
ram o fogo sobre ela. Neste momento, um dos respeitáveis insurgen-
tes, cujo nome exige ele fique em segredo, em razão de seu estado, (é 
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um eclesiástico) indo procurar a João Gualberto, Otoni e José Pedro, 
perguntou-lhes o que determinavam fazer, e respondendo-lhes es-
tes, que julgavam tudo perdido, retorquiu-lhe ele: “Pois bem, Caxias 
ao menos há de ainda levar uma lição e não entrar a mãos lavadas 
no arraial”.

Saiu, pois, apressadamente, no mesmo momento em que o 
bravo Zeferino, dizendo que queria ir morrer no campo de batalha, 
partira a reforçar os poucos valentes que primeiros romperam o se-
gundo fogo sobre o general da legalidade. A confusão e desordem, 
infalíveis em tal momento, não permitiram ao historiador, por mais 
que se empenhasse em averiguá-lo, o determinar com segurança 
quais oficiais ou subalternos, ou soldados tiveram a primeira lem-
brança de fazerem reviver um combate, que tão glorioso se tornara 
ao depois para os insurgentes, e que teria salvado a revolução a não 
se darem os motivos que ao diante verá o leitor.

Pessoas de muito critério, e que estavam ao fato de todas as 
circunstâncias que ocorreram nesse dia, e entre essas, o ex-deputado 
Otoni, asseveram que o valente tenente Guerra, comandante de uma 
das companhias do batalhão de Santa Bárbara, recusando obedecer 
à voz de retirada, dada por seu chefe Joaquim Martins se entrinchei-
rara o primeiro com seus briosos atiradores em frente da coluna do 
barão de Caxias, e denodadamente rompera o fogo sobre ela. Outras, 
cujas opiniões merecem não menos que sejam atendidas, asseveram 
que Guerra chegara depois de engajado o combate. O certo é que 
Guerra morreu a morte dos bravos, perseguindo corajosamente o 
general da legalidade, como se verá adiante.

Renovado o combate, algumas esperanças principiaram a pai-
rar sobre os ânimos dos insurgentes; alguns que já em retirada se 
achavam do outro lado da ponte, pararam para o observarem, outros 
dos influentes percorriam o arraial, e procuravam todos os meios de 
reforçar os bravos da “calçada”, e de momento a momento lá chegava 
um ou outro com algumas praças que podia ajuntar e persuadir.

Zeferino subiu pela margem do ribeirão, procurando flan-
quear os legalistas e tomar a posição que na planta está designada 
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pelo nome “porteira” e quando as providências se davam para que 
fosse ele reforçado, o ponto do capinai, que está entre a porteira e 
o arraial, foi ocupado por Joaquim Manuel, pelos Teixeiras e outros 
bravos da heroica G. N. de Barbacena.

Então, o batalhão de Santa Bárbara, que já se achava em reti-
rada além da ponte, a esforços de João Ribeiro que atrás dele partira, 
gritando que Martins era traidor, e como tal devia morrer, e pelas 
animadas persuasões de Manuel Ferreira, que atravessando o cavalo 
diante de Martins o fizera retroceder do ponto das “carreiras” onde 
já se achava, voltava ao fogo.

Galvão, o heroico Galvão, abatido por tantas contrariedades 
e desanimado pela debandada dos bravos em quem tanto confia-
va, instado para voltar ao combate, declarou que não tinha cavalo 
e estava impossibilitado de andar a pé; expediu, porém, o bravo 
João Manuel e o major Feliciano, do batalhão de Santa Quitéria, 
com um reforço a Zeferino, pelo lado da porteira, e aos atiradores 
que ocupavam a calçada onde sucumbira o valente Guerra. Outros, 
conduzidos pelo denodado e destemido Resende, capitão da G. N. 
de Queluz, atravessavam o arraial entre gritos e aclamações de en-
tusiasmo. O capitão, baleado em uma perna no ataque do Sabará, 
não podia andar a pé. Otoni o acompanhou: sua companhia tomou 
posição às duas horas, e começou a coadjuvar o vivíssimo fogo di-
rigido contra a coluna da legalidade, cuja direita estava quase toda 
flanqueada pelos atiradores de Zeferino, que na planta estão mar-
cados na “porteira” e pelos bravos que se achavam no capinai, entre 
a porteira e a calçada, também distinta e verdadeiramente marca-
dos na planta.

Ao atravessar pelo arraial o capitão Resende com a sua com-
panhia e Otoni, uma voz ecoou a morte do barão de Caxias; não foi 
Otoni o inventor desse boato, como falsamente o publicara o periódi-
co Brasil em uma correspondência assinada por um oficial da legali-
dade; deu-lhe, porém, a maior e possível publicidade, e acompanhan-
do ao benemérito capitão Resende, convidava os soldados para irem 
naquela noite pernoitar no Sabará.
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O entusiasmo nesse momento era extraordinário, e o seguinte 
fato o prova. Quando voltava do ponto da Lapa, esforçava-se Otoni 
para reunir os fugitivos da coluna de Galvão, que encontrava; não 
podendo resolver um soldado que corria a ir-se ocultar, tomou-lhe a 
arma e o tratou de cobarde: três horas, porém, não eram passadas, 
quando, no mesmo empenho de reunir os bravos e instigá-los para 
que se aproveitassem da retirada do barão, que começava, apareceu-
-lhe o mesmo homem que de manhã desarmara, pedindo-lhe a gran-
des brados a sua espingarda. “Você não precisa dela”, retorquiu-lhe 
Otoni; não se lembra que hoje de manhã... “Não diga o resto (acudiu 
o soldado); uma espingarda, e eu vou lhe mostrar se sei fazer fogo”.

A muito custo pôde Otoni obter uma espingarda de outro que 
se ia deixando ficar muito à retaguarda, e o homem que, desanimado 
e fugitivo de manhã, consentira que um paisano desarmado o cha-
masse de cobarde e lhe tomasse a espingarda, mostrava entre os pri-
meiros que o capitão Resende conduzia ao fogo, uma extraordinária 
coragem. Joaquim Martins, que cedera além da ponte às instâncias e 
solicitações de seus soldados, que ameaçavam tirar-lhe a vida e entre 
outros o valente sargento Agripa, voltou protestando, que ia mostrar 
no campo de batalha a sua lealdade; e, com efeito, entrou no fogo 
adiante da companhia do capitão Resende, conduzindo o seu bata-
lhão além da “calçada” e flanqueando de pronto o general legalista 
pelo lado direito, havendo já deixado na retaguarda o 1º Batalhão de 
Linha, e a artilharia que fazia fogo sobre o batalhão de Magé e o resto 
da coluna legalista.

A posição do batalhão de Santa Bárbara representa a van-
guarda dos insurgentes pelo lado oposto ao da “porteira” caminho 
do serrote, que fica entre o arraial e o Tamanduá, no flanco direito 
da coluna legalista, e está fielmente copiada na planta. Desde uma 
hora da tarde, que os legalistas, que antes haviam postado a artilha-
ria em posição de bombardear todo o arraial, ia cedendo o terreno, 
repelidos pelo vivíssimo e dirigido fogo que sobre eles se cruzava da 
calçada, capinai e porteira; das duas para três horas, porém, quando 
o batalhão de Santa Bárbara os flanqueava também pelo lado direito, 
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e a artilharia insurgente colocada na eminência da calçada, come-
çou a atirar sucessivamente sobre o 1º Batalhão de Linha, a retirada 
tomou-se geral e quase em debandada. Fazia exatamente a coluna 
legalista, retrocedendo para o Tamanduá, o mesmo que de manhã 
fizera Galvão retirando-se para o arraial.

Dia 20 de agosto, das 3 às 6 horas da tarde

Estavam os insurgentes, senhores do campo de batalha, da-
vam-se já os parabéns pela vitória alcançada, o êxito do combate já 
não era duvidoso, pois que o general da legalidade já se retirara há 
mais de uma hora, perdendo bagagens e artilharia, quando, das 3 
para 4 horas, trocaram-se as posições dos combatentes com a apa-
rição do 8º Batalhão no campo de batalha, e ele mudou a sorte das 
armas, ainda pela razão de não terem os insurgentes um chefe que 
os dirigisse.

O combate se havia travado, não entre o general da legalidade 
e alguns dos chefes insurgentes, não entre uma coluna legalista e ou-
tra insurgente, mas sim entre a coluna do barão de Caxias e grupos 
insurgentes saídos de todas as colunas. Era o entusiasmo quem a es-
tes dirigia, e à exceção de algumas companhias reunidas debaixo do 
comando de Joaquim Martins, era o fogo entretido por grupos insur-
gentes que se formavam e eram estes grupos conduzidos por um ou 
outro oficial subalterno, ou mesmo por um guarda nacional.

Os subalternos Guerra, Zeferino, Joaquim Manuel, capitão 
Resende, os dois Teixeiras e alguns outros eram outros tantos co-
mandantes que, reunindo os soldados dispersos, os levaram ao fogo 
sem que houvesse um pensamento diretor, uma voz de comando, um 
oficial superior que dirigisse estes grupos isolados: e se a alguns se 
pode chamar general desta ação, é sem dúvida àquele que primeiro 
organizara o grupo que da calçada rompera o fogo sobre o general 
legalista.

Galvão conservou-se na Ponte Grande, e não quis voltar ao 
combate, isto ou porque houvesse sucumbido às fadigas do corpo e 
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às atribulações que desde manhã lhe pesavam sobre o espírito, ou 
porque nada esperando do combate novamente travado, não queria 
abandonar uma posição, que em tais circunstâncias se tornava da 
maior importância, por ser a única por onde, no caso de revés, se 
podiam retirar os insurgentes. E, com efeito, a não ser a providência 
de Galvão, a coragem e dedicação com que até às 8 horas da noite 
sustentou aquele ponto, avultadíssimo seria o número dos prisionei-
ros feitos em Santa Luzia.

Alvarenga dava, do arraial, ordem para reforçarem-se os gru-
pos dos insurgentes; Lemos estava ausente; assim, todos comanda-
vam, todos obedeciam, mas nenhuma unidade de ação existia, ne-
nhum pensamento diretor, e o combate da tarde, tão glorioso como 
fora para os insurgentes, foi o fruto do extraordinário valor das ina-
baláveis convicções do cada um dos insurgentes que nele tomaram 
parte, os quais corriam ao combate sem procurarem saber quais e 
quantos inimigos tinham diante de si, quais e quantos companheiros 
os coadjuvavam.

Resultou daqui o não se haver providenciado, como urgen-
temente cumpria, sobre os meios de oposição à coluna da Lapa, no 
caso de que tentasse ela vir socorrer a coluna do general. Desde que 
houve a certeza de que a coluna do Tamanduá era dirigida pelo gene-
ral barão de Caxias em pessoa, ninguém queria mais combater senão 
contra essa coluna; era um verdadeiro encarniçamento o que desen-
volviam os insurgentes contra a coluna do barão de Caxias. Alguém 
houve que se lembrara do ponto da Lapa e quisera providenciar para 
se tomar por esse lado alguma posição, mas a Otoni, que o preten-
dera, se disse que Severino – oficial de muita confiança – estava em-
boscado com cento e cinquenta homens em um boqueirão, que fica 
no caminho, o único que devia tomar a coluna de José Joaquim, se 
pretendesse socorrer a coluna do barão; e é fora de dúvida que, se 
Severino ocupasse com cento e cinquenta homens algumas das ex-
celentes posições do caminho da Lapa, a passagem da coluna de José 
Joaquim seria pelo menos sumariamente retardada, e tempo haveria 
para que Severino fosse reforçado, o que se poderia fazer com tanto 
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mais presteza e segurança, quanto é certo que o combate, pelo que 
respeitava à coluna do Barão de Caxias, estava decidido, pois que, o 
1º Batalhão de Linha postado na praia, e que se havia conservado 
firme, incomodado por alguns tiros de artilharia, dirigidos sobre ele 
pelos engenheiros Wisner e Arieira, começou a debandar-se acelera-
damente para o lado do Tamanduá.

Por essa parte, pois, estava tudo decidido, nenhum receio mes-
mo podia haver, pois que a artilharia conduzida da ponte entre entu-
siásticas aclamações dos insurgentes, achava-se exatamente coloca-
da por cima das trincheiras da calçada, como se vê na planta junta.

Contente com a vitória que se acabava de obter, voltou Otoni 
para o arraial, a providenciar sobre a defesa do mesmo pelo lado da 
Lapa, e aí se lhe asseverou ainda que existiam forças por aquele lado, 
ao mando de Severino, e nesse mesmo momento, com efeito, ouviu-
-se fogo de mosquetaria por aquele lado. Era em verdade o bravo 
Severino que, com cinquenta homens apenas, pretendeu embargar 
o passo ao 8º Batalhão de linha, que avançava com ordem ou sem 
ela: p bravo queimou com seus companheiros até o último cartucho, 
mas por fatalidade tinham eles muito pouca munição, e o 8º Bata-
lhão avançou sem dificuldade até defronte da matriz, ao pé da casa 
do vigário, onde encontrou teimosa resistência e um fogo matador, 
que sobre ele dirigira o bravo capitão Resende com alguns poucos 
companheiros, e a esta resistência deveram a sua salvação os que se 
quiseram evadir do arraial pela Ponte Grande, guarnecida e susten-
tada por Galvão.

Quando Otoni viera ao arraial providenciar para mandar re-
forço a Severino, encontrou-se com o capitão Pedro Teixeira de Car-
valho e Azevedo com as faces negras de fumo e pólvora, e tão certos 
estavam todos de que havia sido completa a derrota do barão de 
Caxias, que Teixeira, dirigindo-se a Otoni, lhe dissera: “Vamos ver os 
cobardes que não quiseram entrar no fogo”.

Neste ponto encontrara também Otoni cerca de trezentos ho-
mens armados, que se conservavam como espectadores do combate, 
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e combinando com Pedro Bandeira, que servia de major na coluna de 
Alvarenga, os meios de opor resistência à coluna de José Joaquim de 
Lima, procurava formar e dirigir esses trezentos homens, que, sem 
dúvida, não eram dos mais valentes; o 8º Batalhão, porém, haven-
do-se já desembaraçado da forte resistência que lhe fizera o capitão 
Resende, que havia sido preso depois de haver queimado com seus 
companheiros toda a munição que tinham, avançava em boa ordem 
para o mesmo lado em que se achava Otoni com os trezentos homens 
acima mencionados.

A dispersão foi geral e instantânea, e um quarto de hora ao 
depois, estava a legalidade dominando todo o arraial; os insurgentes 
que se quiseram evadir, estavam do outro lado da ponte; Otoni esta-
va na casa em que ao depois fora preso, acompanhando-o de perto 
Pedro Teixeira e seu irmão Antônio Teixeira, também com as faces 
tintas de sangue, o vigário Brito e outros, trazendo todos a notícia de 
que tudo estava perdido, depois de estar tudo ganho.

Com efeito, a falta de um chefe que os dirigisse, um incidente, 
enfim, tinha arrancado aos insurgentes uma bela vitória; o combate 
do dia 20 estava perdido para estes, mas estava também perdida a 
revolução? Foram por tal maneira derrotados os insurgentes, que se 
não pudessem reorganizar e nomeando um outro chefe político, con-
tinuar uma guerra de recursos na vasta Província de Minas, onde en-
contrariam os insurgentes as mais decididas simpatias, e em muitas 
partes apoio decidido? É o que se examinará em lugar competente.

Não concluirei este capítulo sem fazer algumas reflexões a res-
peito do inesperado aparecimento do 8º Batalhão sobre o campo de 
batalha, reflexões que julgo indispensáveis para salvar a honra de al-
guns insurgentes, no meu sentir, injustamente maculada. Fazendo-as, 
porém, não intento impor a minha autoridade ao leitor, que sobre as 
minhas poderá fazer as suas, e formar o juízo que mais conforme lhe 
parecer à verdade dos fatos, que com escrupulosa exatidão hei referido.

Foi sem dúvida a interferência da coluna de José Joaquim de 
Lima quem decidiu a sorte do combate do dia 20; sabia, porém, Lima, 
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que o ponto da Lapa havia sido abandonado? Havia-o disso avisa-
do Joaquim Martins, ou Lemos, como se vulgarizou? Evidentemen-
te, não. Se Joaquim Martins ou Lemos houvessem avisado a Lima de 
que aquele ponto, o mais importante para a defesa do arraial, estava 
abandonado, apressar-se-ia Lima a ocupá-lo, e o poderia ter feito 
quatro horas antes, acelerando, assim, a decisão do pleito, salvando 
também a coluna de seu irmão, da derrota que sofrera. Desde manhã 
trabalhava a artilharia e mosquetaria a meia légua, ou pouco mais; 
Lima ouvia o fogo, mas queria cumprir à risca a ordem de se não 
mover senão no dia seguinte. Consta que alguns oficiais do 8º Bata-
lhão, fazendo ver ao comandante da coluna os perigos que corria a 
legalidade, obtiveram dele a permissão de que marchasse o batalhão, 
e isto só teve lugar por tarde. Marchou o batalhão, e à medida que ia 
encontrando deserto o caminho da Lapa, se ia também aproximan-
do, até que sofrera o fogo dos cinquenta atiradores de Severino, que, 
ultimamente, apesar do denodo do chefe e da dedicação dos solda-
dos, sucumbiram em presença do número, e exaustos de munições 
abandonaram o ponto; vencido este passo, continuou o batalhão a 
sua marcha até defronte da casa do vigário, onde sofrera o último 
fogo, dirigido pelo capitão Resende. O fato da demora de quase qua-
tro horas, quando, do ponto em que estava a coluna de José Joaquim 
de Lima, via-se travado o combate desde manhã, prova que a retira-
da de Martins fora motivada pelo desânimo e convicção de que tudo 
estava perdido, e não uma traição combinada por ele, e menos ainda 
por Lemos, que já desde a véspera ali não existia; assim se podem 
explicar suas palavras e procedimento na precipitada retirada que 
fizera.

É certo que houve tristes fatalidades, filhas do desalento que 
em todos devera produzir a retirada do presidente interino; é certo 
que aqueles que, apesar de tantas contrariedades, conservaram-se 
no Arraial de Santa Luzia por todo o dia 20, bateram-se com supe-
rior denodo, foram mais do que soldados valentes, do que amigos 
fiéis, foram heróis. Mas não creio, à vista dos fatos, que houvesse da 
parte de alguns insurgentes traição calculada; e os que no dia 20 se 
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não acharam em Santa Luzia, foram símplices desertores, nenhum, 
porém, se passou para as fileiras da legalidade, e menos a serviu; e 
quanto a Joaquim Martins, que encontrara no barão de Caxias tão 
decidida proteção, acredito devê-la às suas relações anteriores e ao 
boato que desde logo se generalizara de que Martins havia traído a 
seus amigos.

A tantas fatalidades, e à fortuna do general da legalidade atri-
buo eu o sucesso do dia 20, em que, pelas 8 horas da noite, no quar-
tel-general dos insurgentes, escrevia o general-em-chefe das forças 
da legalidade, barão de Caxias, a ordem do dia, que passo a analisar.

Análise da ordem do dia 20 de agosto

A primeira inexatidão que se lê nesse importantíssimo docu-
mento consiste em dizer o general da legalidade que a coluna co-
mandada pelo tenente-coronel Ataíde fora acometida por forças do-
bradas, que a obrigaram a procurar o pouso da véspera. O contrário 
se prova com um documento não suspeito: é a planta mandada tirar 
pelo próprio general da legalidade; lance-se sobre ela os olhos, e ver-
se-á, que poucos atiradores dos insurgentes bastaram para repelir 
aquela coluna, porem-na fora do combate, inutilizarem-na para mais 
não poder socorrer o exército legal, o que é devido ao plano que se-
guira o general, destacando das demais forças uma coluna, colocan-
do-a além de um rio invadeável, cuja única passagem não era de pre-
sumir deixassem os insurgentes de ter bem defendida.

Por isso mesmo que, como reconhecia o general, era o único 
ponto por onde se podiam eles retirar, no caso de um revés, plano 
que só pode ser militarmente explicado pelo ardente desejo que nu-
tria o general da legalidade de que lhe não escapasse um só insur-
gente, e da falsa segurança em que estava quando no Ouro Preto e 
outros lugares dizia não querer saber qual o número dos rebeldes, 
mas sim o lugar que ocupavam, convencido de que em qualquer par-
te que os encontrasse, teria não de combater, mas tão somente de 
aprisionar homens, já desbaratados nos combates policiais.
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Segunda inexatidão. Lê-se, na ordem do dia 20, que, desde as 
8 horas e meia da manhã batia-se o general com mais de três mil ho-
mens, o que equivale ao dizer, que se batia com todo o exército insur-
gente, cujo total ninguém, nem mesmo o general, computou nunca 
mais, e é isto precisamente o que está fora de toda a verdade. Pela 
manhã, bateu-se o general com Galvão, que, desde o Tamanduá até à 
entrada do arraial, dispunha, quando muito, de quinhentos homens. 
Debandada esta coluna, ateou-se novamente o combate entre a co-
luna do general, forte, como ele o diz, de oitocentos homens, e um 
pequeno grupo de insurgentes que se entrincheiraram na calçada, 
sendo certo que a essa hora, já nem mesmo três mil homens existiam 
no arraial, havendo lugar consideráveis deserções, em consequência 
da debandada da coluna Galvão.

Foi do meio-dia em diante, que o grupo da calçada foi suces-
sivamente aumentando-se pelos contingentes de Zeferino, que pela 
porteira flanqueava o general, de Joaquim Manuel, João Manuel, e 
Teixeiras, que do capinai lhe faziam frente, não havendo da parte 
dos insurgentes até as 2 horas, mais do que quinhentos homens em 
combate: foi dessa hora em diante que esse número se elevara a oito-
centos, talvez, pelo aparecimento de Joaquim Martins com algumas 
companhias do seu batalhão; conservando-se Galvão na Ponte Gran-
de, enquanto durou o combate com parte de sua coluna e o batalhão 
de Santa Luzia. A força de Santa Quitéria estava postada no Largo do 
Rosário; havia no ponto da Lapa 50 homens ao mando de Severino, e 
atrás da matriz estavam postados trezentos homens, que se deban-
daram ao aproximar-se o 8º batalhão.

Para que, pois, o general da legalidade se batesse, no momento 
de que se trata, com mais de três mil homens, mister havia de elevar 
as forças insurgentes a seis mil, pelo menos, o que é contra a verdade 
sabida e contra as próprias asseverações do general, em outro lugar 
exaradas.

Terceira inexatidão. Assevera o general-em-chefe que o co-
mandante da 3ª Coluna José Joaquim de Lima avançara com a rapidez 
do raio sobre o flanco esquerdo dos insurgentes, “sem se importar 
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com as forças que haviam estes postos de observação à sua coluna”. 
Cabia aqui perguntar por que motivo a 3ª Coluna não voou mais cedo 
em socorro da 2ª, que, desde as 8 horas e meia da manhã, em ver-
dade combatia? Baste, porém, o dizer-se, para relevar a inexatidão 
da ordem do dia nessa parte, que no ponto da Lapa já não existiam 
forças algumas, desde as 10 horas da manhã, e que a 3ª Coluna não 
encontrou em sua marcha nenhuma outra oposição mais que aquela 
que com 50 companheiros lhe fizera Severino, os quais, acabrunha-
dos pelo número, e faltos de munição, bem depressa se retiraram e o 
que da casa do vigário, já no arraial, fizera o bravo capitão Resende.

Quarta inexatidão. Assevera o general que, pressentido o so-
corro que lhe trazia a 3ª Coluna, simulara uma retirada com o fim 
de chamar a si os rebeldes, fazê-los abandonar as belas posições que 
ocupavam, e facilitar a entrada da 3ª Coluna no arraial.

A própria planta, que o general teve a lembrança, triste, sem 
dúvida, para sua reputação militar, de mandar tirar, manifesta evi-
dentemente o engano em que laborava o general ao escrever tais pa-
lavras. Lance sobre essa planta os olhos qualquer homem de bom 
senso, e verá toda a coluna do general metida em uma baixada e ex-
posta não só a artilharia insurgente, como ao fogo de fuzilaria, que, 
segundo se vê da mesma planta, e com exatidão, cruzava sobre a co-
luna do general, do alto da calçada, do lado da porteira, do capinai 
que fica entre estes dois pontos e, finalmente, de todo o flanco direi-
to, ocupando os insurgentes todas as eminências que circulavam as 
posições da coluna da legalidade, à exceção somente do caminho do 
Tamanduá: em tais circunstâncias, pois, a retirada era em tão grande 
aperto, uma necessidade, um meio de salvação e não uma estratégia. 
Ao que de um modo tão convincente apresenta a planta, acresce a 
asseveração de testemunha não suspeita. Veja-se uma correspon-
dência que publicara o periódico Brasil, assinada por um oficial da 
legalidade, que servira no Estado-Maior do general, e aí se encon-
trará a afirmação de que este, vendo-se circulado pelos insurgentes, 
ordenara a retirada, falando ao comandante da artilharia estas mes-
mas palavras: “Senhor Mota, veja se fazendo trabalhar a artilharia, 
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pode proteger a retirada da infantaria”. Foi neste momento que um 
oficial dos insurgentes, o capitão Manuel Antônio de Araújo, ao ouvir 
estas palavras, fingindo-se comandante de um corpo, deu por estra-
tégia a seguinte voz: “2º Batalhão, tomar a estrada de Tamanduá!” 
O general, ao ouvir esta voz, assim como Araújo tinha ouvido a sua, 
deitou para trás, a galope; o comandante da artilharia não pôde dar a 
proteção ordenada, porque as duas peças caíram nesse momento em 
poder dos insurgentes, sendo uma, abandonada por Halfeld, que, or-
denando a um sargento do corpo policial, Bento de Tal, que lhe tiras-
se o parafuso, deitou também a correr, sem que o sargento pudesse 
cumprir a ordem. Pessoas fidedignas afirmam que muitas bagagens 
da coluna do general caíram em poder dos insurgentes. Muitos dos 
que mais encarniçadamente perseguiam a coluna da legalidade e que 
se acharam cortados pela 3ª Coluna, e presos no campo de batalha, 
asseveraram na Igreja de Congonhas, onde se acharam encerrados, a 
Otoni, a João Pedro e a outros, que eles haviam tomado as duas peças, 
e que outros dos seus companheiros haviam fugido em animais, das 
bagagens da legalidade, tomadas naquele conflito. A retirada, pois, 
do general, não foi uma estratégia, mas, sim, uma necessidade.

Quinta inexatidão. O general, depois de fazer de uma verda-
deira retirada, aconselhada pela necessidade de se salvar, uma es-
tratégia, finge ainda uma contramarcha, acompanhada de uma carga 
de baioneta dirigida por ele em pessoa. Quem tira ainda o leitor do 
engano a que o podem induzir as palavras do general, escritas em 
sua ordem do dia, é a planta já citada; lançando os olhos sobre ela, 
vê-se que a coluna da legalidade estava completamente flanqueada 
pela direita, e que por este lado quase lhe estavam já na retaguarda 
as linhas de atiradores insurgentes. Ora, o general contramarchasse 
sobre os insurgentes, caminhando pela estrada do Tamanduá para o 
arraial, cortadas ficavam, e por toda parte circundadas, as linhas de 
atiradores que estavam sobre o flanco direito da coluna do general, 
as quais não poderiam retirar-se, porque, não o podendo fazer senão 
para a chácara de Vicente Francisco de Araújo e para a ponte, úni-
ca aberta que lhes restava, tinha de caminhar pela circunferência do 
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círculo, cujo centro é o alto do serrote de onde o general contramar-
chou, enquanto que ele caminharia do centro para a circunferência, 
por um raio do mesmo círculo, fazendo a metade da distância, e por 
uma boa estrada; e neste caso, o número dos prisioneiros seria pelo 
menos quatro vezes maior que aquele que em Santa Luzia fizera o 
general. É bonito, sem dúvida, e muito pomposo dar fim a um com-
bate de tanta magnitude com uma carga de baioneta comandada em 
pessoa pelo próprio general-em-chefe, mas é somente quando esse 
fato tem lugar, ou quando ao menos as circunstâncias, que acompa-
nharam o combate o torna verossímil, e não há tantas testemunhas 
dispostas e mesmo interessadas em restabelecer a verdade dos fa-
tos, sobre o mesmo teatro da guerra. Talvez mesmo, não seja muito 
militar uma carga de baioneta comandada pelo próprio general-em-   
-chefe, que não tem diante de si uma coluna, um corpo de tropas, 
uma companhia, ao menos, mas sim atiradores dispersos, e pela 
maior parte entrincheirados em valos e muros. O desfecho da Bata-
lha de Santa Luzia foi simples, e verificou-se deste modo:

As forças ocupavam exatamente as posições em que as colo-
ca a planta tirada pelo engenheiro Halfeld, com a diferença somen-
te de que o batalhão de linha, que aí se desenha firme na entrada 
do arraial, também se retirava precipitadamente para o Tamanduá, 
acompanhando o general, quando inesperadamente o 8º Batalhão 
ocupando o alto do arraial, até o ponto em que a planta coloca a peça 
de artilharia dos insurgentes, salvou a coluna da legalidade e salvou 
a reputação militar do general, colocando as forças insurgentes na 
mesma posição e apuros em que, pela manhã, se colocara com sua 
coluna o general, isto é, ficaram elas metidas em uma baixada e va-
les dominados pelas forças legais, que ocupavam todas as alturas em 
roda, à exceção da pequena altura da porteira ocupada por Zeferino, 
assim, havendo já perdido a única peça que tinham, era urgente que 
se retirasse, e o fizeram pela margem do córrego que banha a chá-
cara de Vicente, deixando o arraial à direita, em demanda da Ponte 
Grande. Esta retirada foi ainda tão à vontade, que as linhas de atira-
dores que mais longe estavam, e sobre o flanco direito da coluna do 
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general, passaram livremente entre o fogo do 8º Batalhão e a coluna 
do general, contramarchando este somente quando viu a debanda-
da das linhas dos atiradores insurgentes. Quando o general chegou 
ao arraial, somente ali existia o fogo dos soldados do 8º Batalhão, 
fogo dirigido não já sobre grupos armados, mas sim sobre habitantes 
inermes, que em suas casas eram assassinados, roubados, ou presos, 
sendo certo que a exceção de alguns poucos insurgentes indefesos 
no arraial, só foram feitos prisioneiros os que estavam entretidos no 
apresamento de bagagens, e os que, entrincheirados na calçada e no 
lugar em que se achava colocada a artilharia dos insurgentes, aí se 
quiseram defender até o extremo contra as forças que os envolviam, 
notando-se entre estes o denodado capitão Resende, que só depois 
de queimar o último cartucho, arrastando uma perna baleada, mon-
tou a cavalo e procurou retirar-se; foi, porém, envolvido pela força 
numérica, pisado a coices de reúna e apesar de seu estado, arrastado 
no dia 22 para o Sabará, com os outros prisioneiros destinados ao 
recrutamento.

Eram 8 horas da noite, o Arraial de Santa Luzia estava saquea-
do, o general da legalidade ocupava a mesma casa que deixara o pre-
sidente interino; os insurgentes que se quiseram retirar o fizeram 
pela Ponte Grande, procurando a Lagoa Santa; Otôni, porém, José 
Pedro, vigário Brito, João Gualberto e seus irmãos eram guardados 
como presos de Estado* na mesma casa em que se haviam alojado. 
Os prisioneiros destinados ao recrutamento foram encarcerados na 
igreja matriz, e aí detidos sem que se lhes desse comer e água, sem 
se poderem deitar até o dia 22. A perda dos insurgentes, pelo que 
respeita aos mortos, não passou de nove homens, entrando neste nú-
mero os valentes Guerra e Agripa.
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SEGUNDO LIVRO

Advertência

Os acontecimentos da Província de Minas estão por tal forma 
ligados com os da de São Paulo, que o aparecimento de um movimen-
to deu existência ao outro; e a derrota dos paulistas ocasionou a dos 
mineiros; por isso, não poderá deixar de ser muito do agrado do lei-
tor, e principalmente dos mineiros, uma notícia, bem que abreviada, 
do que ocorrera em São Paulo, assim antes, como na ocasião do rom-
pimento. Para os mineiros é ainda um problema de difícil resolução 
a tão pronta, como completa e fácil derrota dos paulistas; algumas 
reputações têm estado expostas a injustas suposições; e o desfecho 
dessa contenda tem sido olhado como um desar para os paulistas; 
entretanto que eles, e especialmente o generoso Tobias, que não re-
cuara diante do comprometimento do repouso, da fazenda e da vida, 
não hesitaram em acudir ao brado da Constituição postergada; nem 
voltaram a cara ao sacrifício, que entendiam deles exigir a liberdade 
ameaçada e a monarquia desnaturada pelos excessos de uma oligar-
quia audaz e pretensora. Erros, fatalidades, e mais que tudo um te-
mor louvável, quanto verdadeiro e bem fundado, de comprometer a 
causa da monarquia, tais foram as armas mais poderosas, com que 
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fora combatido aquele movimento, gerado pelo amor às instituições 
e provocado por uma política fatal e desastrosa.

Causas que agitaram a Província de São Paulo em 1842

Depois do sucesso de 7 de abril de 1831, foi a Província de 
São Paulo confiada aos cuidados do distinto paulista Rafael Tobias 
de Aguiar, que não poupou esforços para radicar no ânimo da po-
pulação as ideias monárquicas, não menos que o amor e o respeito 
ao jovem imperador. Pelos seus cuidados e pelo prestígio que tinha 
ele entre seus provincianos, pôde Rafael Tobias sustentar inabalável 
na Província a ordem pública. Seu governo, bem que contrariado, já 
pela facção absolutista, que por todo o Império espalhava o gérmen 
da perturbação, já pelos republicanos organizados em sociedades, 
dirigidos e presididos por um moço de habilidade não vulgar (Pauli-
no José Soares de Sousa), entusiasmados com a palavra sacramental 
de “morte aos tiranos” (e por tiranos eram tidos todos os reis), não 
menos que por alguns espíritos fortes e ilustrados, que erros do go-
verno-geral alienaram do partido que então sustentava a ordem com 
o trono do Sr. D. Pedro II, pôde no meio da tempestade geral, que 
a revolução suscitara, salvar a Província das agitações da época; e 
quando em todas as demais partes do Império, mesmo nas provín-
cias menos importantes, o espírito de perturbação apareceu, foi a 
Província de São Paulo a que se manteve inabalável, e onde a revo-
lução não produzira seus calamitosos efeitos. Nem o espírito de ver-
tigem, espalhado pela facção absolutista e alimentado pelo ardor de 
uma mocidade escandecida com a leitura dos mais ardentes republi-
canos da antiga e moderna escola, instigada pelos jesuítas políticos 
que, fitando sempre os cômodos e vantagens sociais, levam à exage-
ração todo sistema que acreditam oferecer maior probabilidade de 
triunfo – preocupou os paulistas ou os arredou por um momento do 
caminho grave, constitucional e firme que trilhavam.

Confiados no patriotismo do seu presidente, vendo nele o me-
lhor representante dos princípios de uma bem entendida liberdade e 
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o mais seguro apoio da ordem pública, o coadjuvaram com lealdade 
e esforço na sustentação do sistema jurado, sem que se deixassem 
jamais embair dos princípios absolutistas, ou das exagerações dos 
tiranicidas. Avultou em prosperidade moral e material a Província, 
desenvolvida pelo incansável zelo de Rafael Tobias, que acreditando 
estar firmada a ordem pública e desfeitos os temores a respeito do 
sistema jurado, pediu a sua demissão. O sucessor que lhe deram, o 
desembargador José Cesário, para manter a tranquilidade e a ordem 
pública na Província, nenhuma outra coisa teve a fazer mais do que 
conservar o que Tobias havia tão seguramente organizado.

Veio o 19 de setembro de 1837, e a resignação do regente Feijó 
produziu em São Paulo quase os mesmos efeitos que na Província de 
Minas. O sucessor dado ao desembargador, José Cesário procurou cui-
dadosamente desenvolver o sistema retrógrado, base da nova política.

A mesma reação que tivera lugar na Província de Minas, apa-
receu em São Paulo. Honestos e probos servidores do Estado, zelosos 
oficiais da Guarda Nacional, eram demitidos sem outra razão mais do 
que a de haverem sido nomeados ou propostos pelo governo decaí-
do e de haverem coadjuvado lealmente a Tobias, na sustentação dos 
princípios monárquicos e da ordem pública. Os membros da facção 
absolutista e da sociedade dos tiranicidas foram postos em lugar dos 
verdadeiros monarquistas. Uma oposição firme se manifestou aos 
princípios da nova política, que, na Província de São Paulo, princi-
palmente, apresentava uma face horrível; pois que, aparecendo por 
esse tempo, na Vila de Franca, um assassino afamado, degolando de-
zenas de vítimas, e entre essas pessoas das mais notáveis do lugar, 
que dominara a vila com um exército de malfeitores, e havendo o 
presidente Lisboa mandado uma força, como que para proteger as 
vidas dos cidadãos que o tigre havia votado à morte, proibiu-lhe, en-
tretanto, nas instruções que dera ao comandante, o consentir que se 
agregassem à força os infelizes que fugiam ao bacamarte do assassi-
no; sendo ainda mais para notar que os soldados, entrando na vila 
dominada pelo malvado e seus asseclas, faziam ver que levavam as 
armas descarregadas.
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Os resultados posteriores convenceram que a força e juiz de 
direito mandados pelo presidente da Província para a Vila de França 
não levaram o encargo da prisão e punição do assassino, mas sim a 
de o salvarem. Com efeito, o homem, cujos vestidos reviam nódoas 
de tanto sangue, e tão cruelmente derramado, foi absolvido pelo júri; 
e por parte da Justiça não houve relutância alguma, nem uma diligên-
cia para fazer punir tão grandes crimes, nem uma apelação.

Este tão escandaloso procedimento do governo provincial 
foi vivamente estigmatizado pela enérgica minoria da Assembleia 
Provincial paulista, que, em uma representação dirigida ao gover-
no-geral, acusou formalmente ao presidente Lisboa, de conivência 
com os assassinos, o qual foi demitido, sem dúvida porque o escân-
dalo era demasiadamente público para que pudesse ele ainda ser 
conservado.

A nomeação do sucessor dado ao presidente Lisboa recaiu 
sobre o desembargador Manuel Machado Nunes, que havendo no 
Rio de Janeiro prometido a alguns senadores e deputados paulistas 
emendar a mão a seu antecessor, lançou-se, não obstante, nos braços 
da facção, que, depois de 19 de setembro de 1837, se arrogara a dire-
ção dos negócios da Província.

Era isto no ano de 1840, quando a proclamação da maioridade 
do Sr. D. Pedro II abateu em todo o Império a perniciosa influência 
dos homens de 19 de setembro. Rafael Tobias de Aguiar foi o pre-
sidente escolhido pelo primeiro ministério do segundo imperador 
do Brasil, e a Província recobrou o seu antigo espírito, e o partido 
paulista, cuja divisa foi sempre “Ordem e Liberdade” reganhou sua 
influência, a qual nunca perdera ao todo, apesar dos esforços dos 
presidentes que, desde 1837, haviam administrado a Província. Ra-
fael Tobias não poupou sacrifícios para afirmar ainda mais no ânimo 
de seus patrícios o amor da bem-entendida liberdade, protegida pelo 
trono do Sr. D. Pedro II, levando a sua dedicação ao ponto de fazer 
empréstimos de sua própria fazenda, a fim de preparar a importante 
comarca da Curitiba para repelir a temida invasão dos republicanos 
do Rio Grande do Sul, que a ameaçavam.
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Demitiu-se, porém, o Gabinete de 23 de Julho; e o de 23 de 
Março, que lhe sucedeu no posto, ou porque julgasse sumamente es-
candaloso demitir um presidente que, único no Império, fizera sacri-
fícios de sua fortuna privada para sustentar a causa da monarquia, 
ou porque quisesse condescender com a opinião pública, que tão 
esforçadamente sustentava a administração de Tobias, não só o con-
servou na presidência, mas ainda ministros e amigos dos ministros 
a ele se dirigiram para pedir-lhe que não desse a sua demissão, bem 
que sabido fosse que Tobias não poderia simpatizar com os homens 
e as ideias dos que compunham o Gabinete de 23 de Março.

Ao desejo de prestar-se ao serviço do País e do monarca, sa-
crificou Tobias suscetibilidades e particulares considerações. Parece 
que o Gabinete desejava sinceramente a conservação de Tobias na 
presidência de São Paulo; mas a facção, já nas câmaras, já fora delas, 
fustigava o gabinete, reclamando a demissão de Tobias. E tão imper-
tinentes foram as solicitações, que os mesmos que haviam pedido a 
Tobias o sacrifício de servir em um lugar de confiança, com uma ad-
ministração, cujas ideias e princípios não partilhava, instaram para 
que ele se demitisse. Era um jogo indecente, e Tobias os forçou a 
apresentarem-se em público tais quais eram, dando-lhes a demissão 
como por um determinado acinte feito à Província inteira, que, pelo 
órgão de suas municipalidades, pedia instantemente a conservação 
do presidente.

A notícia de que estava demitido Tobias exacerbou os âni-
mos, e se menos retas fossem as intenções desse cidadão, ter-se-ia 
ele negado a passar ao seu antecessor a administração da Província, 
para que era vivamente solicitado por amigos seus. Entregou, porém, 
prontamente, as rédeas do governo ao presidente Alvim, e este, por-
que se recusava a desenvolver a reação que se pretendia, foi subs-
tituído pelo visconde de Monte Alegre (Costa Carvalho). Estavam 
decretadas as leis do Conselho de Estado e da Reforma Judiciária, e 
a maneira por que o foram e as disposições que continha a última, 
punham patentes as intenções da facção que forcejava para consti-
tuir-se no País, e de fato constituiu-se em uma poderosa oligarquia. 
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Tremeram todos os aspectos dos males, que deviam cair sobre o País 
com a execução da última dessas leis. A Província recorreu ainda ao 
direito de petição e de representação.

Em outro lugar fica dita a maneira por que se apresentara ela 
ante o trono, e qual fora deste enérgico, mas prudente comporta-
mento, o resultado.

A notícia de como fora pelo governo tratada a deputação da 
Assembleia Provincial, produziu na capital de São Paulo considerável 
agitação. O presidente Monte Alegre tremeu à vista da manifestação 
do espírito público, e foi nos mais decididos oposicionistas que ele 
procurara e encontrara os mais estrénuos sustentadores Já tranquili-
dade e da ordem. Com enganadoras promessas, conseguiu ele acalmar 
a irritação dos espíritos, iludindo, para traí-los aos chefes da oposição, 
com o fim de ganhar tempo, e preparar-se para o desfecho do grande 
drama, que o governo pretendia representar. Debaixo das impressões 
do susto, fez o presidente todas as concessões que os oposicionistas 
reclamaram; mas apenas teve desassustado o ânimo e viu que os opo-
sicionistas descansavam tranquilos, seguros da lealdade e boa-fé das 
promessas, principiou por não cumprir a primeira que tinha feito, 
deixando de nomear para comandante da guarnição da praça o ofi-
cial em que havia convindo; demitindo ao mesmo tempo os oficiais 
da Guarda Nacional, aderentes aos princípios liberais. Acompanhou 
a essas demissões a pronta execução da Lei da Reforma Judiciária; e 
ali ó mesmo espírito, o mesmo sistema que na Província de Minas se 
adotara. Homens, os mais desacreditados e ineptos, mesmo os mais 
desprezíveis dos lugares, alguns poucos excetos, foram os nomeados 
para executarem a importantíssima Lei de 3 de dezembro de 1841!

Foi este um dos principais motivos por que as câmaras mu-
nicipais procrastinaram a posse das novas autoridades, esperando 
todos que a Assembleia Geral, cuja reunião se aproximava, revisse 
e emendasse a Lei. Nesta esperança estavam todos, quando soou na 
Província o terrível trovão da violenta dispersão do corpo legislati-
vo, e desde então em nenliumas mãos já estava a conter a torrente 
da irritação pública, que transbordava de uma maneira assustadora.
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Era em Sorocaba que o exaltamento tinha requintado; porque 
os governistas, desesperados por haverem sido deslocados nas pas-
sadas eleições, querendo impor a maioria, se haviam reunido arma-
dos, por duas noites, blasonando que se achavam armados e prontos 
para obrigar a Câmara Municipal a dar posse aos novos empregados; 
e para isto chamavam em seu apoio os adotivos e papeletas, amea-
çando aos naturais de fazerem neles um exemplo para os vindouros.

No dia 10 de maio, apresentou-se o juiz de direito, para dar 
posse às novas autoridades, sendo disso dispensada a Câmara Muni-
cipal; conferenciando, porém, com os juízes de paz, convenceu-se de 
que não lhe era possível quitar-se dessa comissão sem grave altera-
ção no sossego público, e desistiu ou adiou o empenho em que viera. 
No dia 11, circulou o boato que uma força vinda da capital, e refor-
çada com a Guarda Nacional da Vila de São Roque, vinha proteger 
a autoridade para se efetuar a posse, bem como a prisão de alguns 
indivíduos mais influentes.

Efetivamente, chegou à Cidade de Sorocaba, vinda de São Ro-
que e da freguesia de Una, uma porção de força, que acompanhava 
o juiz municipal nomeado! Estavam abertas as hostilidades, e no dia 
12 concorreu grande número de gente armada, protestando opor-se 
até o extremo à posse das novas autoridades, até que novamente se 
representasse ao imperador. As autoridades municipais procuraram 
manter a ordem, fazendo aquartelar a gente e dando-lhe um coman-
dante. Antes de chegar o dia 17, em que tivera lugar o rompimento 
de Sorocaba, releva expor o que se passara no Rio de Janeiro a res-
peito da revolução.

Chegados à corte os deputados de São Paulo e Minas, em fins 
de abril de 1842, souberam que um grande golpe de Estado se pre-
parava; que o ministério, seguro de que seria acusado formalmente 
pelas violações da Constituição, e muito principalmente pela suspen-
são das câmaras municipais, não podendo contar com uma maioria 
na Câmara Temporária, vendo excluídos dela seus sustentáculos os 
mais fortes e seus melhores amigos, temia-se de entrar em luta com 
a oposição, que em seu seio contava homens de talento, fortes e deci-
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didos. Acrescia o desejo, que tinham alguns membros do gabinete, de 
restituírem a parentes e amigos pessoais os lugares de que haviam 
sido privados pela passada eleição, não pesando menos no ânimo 
dos ministros a consideração de que sem a dissolução tinham eles 
diante de si um corpo eleitoral que lhes não satisfaria os desejos no 
preenchimento das vagas que tivessem lugar no Senado, acrescendo 
que a oposição forte, ilustrada e organizada como era, disputar-lhe-
-ia com vantagem o poder.

A dissolução da Câmara, pois, era a única tábua de salvação, e 
mais acreditável se tornava esse golpe de Estado pelo aparecimento 
das novas instruções eleitorais, que tiravam à oposição toda a espe-
rança de combater com vantagem no campo eleitoral. O estado da 
Província de São Paulo era ameaçador; entretanto, convinham to-
dos neste acordo. Aberta a sessão da Assembleia Geral, dever-se-ia 
apresentar uma acusação ao ministério. Se durante essa discussão, 
que não podia deixar de ser animada, ou depois dela, fosse a Câma-
ra dissolvida, a oposição empenharia tudo para que não houvesse 
revolução e fosse pleitear as eleições; mas, se, dada a dissolução, o 
governo quisesse, por meio das novas instruções, excluir a oposição, 
a revolução em São Paulo parecia ser infalível, e então perguntavam 
os paulistas, o que fariam os mineiros.

Dada a dissolução, e mandando o gabinete executar as instru-
ções eleitorais, claro estava que tinha ele usurpado a ditadura; e o 
que poderia contê-lo em tantos desatinos? Qual obstáculo às suas 
exageradas pretensões? Por que maneira salvar as instituições jura-
das? Quem poderia duvidar de que um gabinete, que ousadamen-
te dissolvia uma Câmara e mudava por sua própria autoridade a lei 
eleitoral, que colocava nas presidências os Coelhos, Pedros Chaves e 
Veigas, pretendesse, além do primeiro atentado, dominar com a força 
as eleições, ou quisesse adiar indefinidamente a reunião do corpo le-
gislativo? Ninguém duvidava também de que a Província de São Pau-
lo em tal caso se rebelasse, e os seus deputados o afirmavam, dando 
por infalível uma comoção, ainda mesmo contra a opinião de Rafael 
Tobias. Os mineiros, porém, desconhecendo a força do seu partido 
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na Província, declararam que, dado o movimento em São Paulo, eles 
o não acompanhariam e que, quando muito, poderiam apenas, por 
meios indiretos, obstar a que marchassem guardas nacionais da Pro-
víncia de Minas sobre a de São Paulo.

As primeiras sessões preparatórias tornaram evidente que o 
ministério estava firme em dissolver a Câmara, porque os aderentes 
dele, não só se esforçavam para retardarem a verificação dos pode-
res, mas não cessavam de estigmatizar em seus discursos as eleições, 
repetindo todas as injúrias e calúnias, que a imprensa da oligarquia 
tinha publicado contra seus contrários; foi então que apareceu a 
revelação de que a Câmara seria dispersa antes de constituída; e à 
proporção que os deputados mineiros se iam convencendo de que 
o gabinete estava firmemente decidido a arriscar os golpes de Es-
tado, compenetravam-se também da necessidade de arriscarem um 
sacrifício heróico, para salvarem o País, e o arrancarem ao domínio 
da oligarquia que o pretendia subverter. Entretanto, as notícias, que 
chegaram da Província de Minas, alentavam os deputados, pois mos-
travam elas que a população estava persuadida de que no caso da 
dissolução, e de se mandarem executar as novas instruções, que lá 
haviam já chegado, uma revolução tornava-se indispensável. Alguns 
negociantes da Província, homens de verdadeira importância, e en-
tre eles, Lessa e João Gualberto, que se achavam na corte, convinham 
na necessidade da revolução, e não recuavam eles mesmos, de toma-
rem nela aquela parte que suas circunstâncias permitissem.

Ver-se-á como foi religiosamente cumprida esta promessa, 
especialmente pelo que toca ao honrado e distinto João Gualberto 
Teixeira de Carvalho. Nos últimos dias de abril, pois, tinham os mi-
neiros modificado suas opiniões a respeito da Província, parecen-
do-lhes possível o acompanhar ela a de São Paulo, ao menos com 
uma diversão feita às forças do governo, persuadidos, porém, de que, 
dado o rompimento em São Paulo, a Província se apresentaria logo 
em um pé tão formidável que o governo não poderia despender for-
ças algumas para Minas, ficando aos mineiros o combate somente 
dos inimigos internos, dos quais não muito se temiam, e o resultado 
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mostrou que se não enganavam eles. Cresceu mais a confiança nos 
mineiros pela chegada do tenente-coronel José Feliciano, o qual, fala-
do para pôr-se à frente do movimento em Minas, depois de algumas 
ponderações razoáveis, que apresentou, sacrificou-se, enfim, a não 
abandonar seus amigos, na esperança, porém, de que a Província de 
São Paulo havia de manter-se fortemente, de que igual movimento 
aparecia na Província do Ceará e talvez na de Pernambuco.

Em todos os que combinaram a revolução, não aparecia um 
outro espírito, uma outra tendência, que não fosse a de chamar a 
atenção do monarca sobre o verdadeiro estado do País, e a se alcan-
çar a nomeação de um gabinete que mantivesse a ordem sem com-
prometer a liberdade: enfim, nada mais se queria do que a derrota 
da oligarquia, ficando, como ponto invariável, que a revolução teria 
lugar, se falecesse a esperança de se poder pleitear as eleições. Teve, 
com efeito, lugar, não a dissolução, mas a dispersão da Câmara, e no 
mesmo dia um deputado de Minas e outro de São Paulo partiram 
para suas respectivas províncias, sem que um ou outro levasse um 
ultimato a respeito do movimento.

Foi nos dias que correram depois da dissolução até a partida 
do tenente-coronel José Feliciano, da corte para a Província, e quan-
do era já sabido que se mandavam executar as novas instruções, que 
definitivamente se conveio em que a Província de Minas, logo que 
aparecesse o movimento em São Paulo, o acompanharia com outro 
igual, não devendo, porém, ter lugar qualquer rompimento, senão na 
capital da Província. As primeiras notícias, que chegaram a Rafael 
Tobias, constavam dos também primeiros acordos e opiniões dos de-
putados mineiros, e bem se vê que muito animadoras não eram tais 
notícias. Persuadia-se Rafael Tobias de que, se os mineiros quises-
sem, ou pudessem acompanhar a Província de São Paulo, não deixa-
ria de partir imediatamente para Minas o senador Ferreira de Melo. 
Entretanto, teve Rafael Tobias a certeza de que esse senador conti-
nuava a permanecer na corte, e entendeu que os mineiros se conser-
vavam em suas primeiras opiniões, isto é, que não podiam prestar à 
Província de São Paulo mais do que um apoio negativo.
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Foi esta a primeira fatalidade para os revolucionários de 1842. 
O senador Ferreira de Melo, persuadido de que a sua retirada ime-
diata para a Província de Minas poderia prevenir o governo, e adver-
ti-lo a tomar providências enérgicas a respeito de Minas, enviando 
mesmo para lá qualquer força, e obstando a alguma manifestação 
no sentido de São Paulo, deixou-se ficar na corte, para iludir, assim, a 
precaução do ministério.

17 de maio – Proclamação do coronel Rafael Tobias de 
Aguiar para presidente interino da Província de São Paulo

A Província de São Paulo estava sumamente agitada, mas Ra-
fael Tobias, na convicção de que a de Minas não se movia, julgou 
fora de prudência pôr-se à frente de um movimento, e ainda mais 
pelas razões por ele apresentadas em seu manifesto, publicado a 17 
de abril do corrente ano, e que vai no fim desta história: deliberou, 
pois, retirar-se para sua fazenda, porque foi avisado de que do Rio de 
Janeiro partira um oficial encarregado de o prender. Chegado a So-
rocaba na noite de 16, foi informado das ocorrências do dia 10 e se-
guintes, e urgentemente instado para que se pusesse à frente do mo-
vimento, a que já não era possível obstar, havendo sido proclamado 
no dia 17, mesmo sem seu acordo, presidente interino da Província.

Aceitando a nomeação pelas razões no citado manifesto escri-
tas, tratou de fazer marchar imediatamente uma força sobre a ca-
pital, que no dia 19 montava já a perto de 1.000 homens, cheios do 
maior entusiasmo, suficientemente armados e municiados; encar-
regou o comando desta força ao major Francisco Galvão de Barros 
França, oficial que gozava a reputação de homem de bem, valente e 
prático na arte da guerra.

Nesse mesmo dia, em que partia a força de Sorocaba para São 
Paulo, chegou àquela cidade o senador Feijó, que apenas soubera em 
Campinas, onde morava, o que se passava em Sorocaba, apesar de 
sua idade e moléstias, correu a servir e ajudar aos seus patrícios no 
empenho de sustentar a Constituição e o trono. A população corria 
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cheia de entusiasmo às armas, pois que em .todos existia a convicção 
de que a liberdade pública estava gravemente comprometida pelos 
excessos do Ministério de 23 de Março; e era para se ver que o ho-
mem, que em 1831 salvara por seus esforços a monarquia e a ordem 
pública, dos furores da revolução, fora em 1842 o mais dedicado 
dos insurgentes, porque em 1842 via, como em 1831, ameaçada a 
liberdade e com ela a monarquia constitucional que pairava sobre 
um abismo, fadigosamente cavado por uma oligarquia infrene e des-
pótica.

Entretanto, uma fatalidade havia comprometido os insurgen-
tes, sem que eles o soubessem; um tiro tinha sido disparado na porta 
do juiz de direito, na ocasião em que conferenciava ele com os juízes 
de paz sobre os meios por que poderiam realizar a posse dos novos 
empregados policiais; o juiz de direito, atemorizado com os prepara-
tivos anteriores, participou ao presidente que a revolução ia apare-
cer; e o presidente, aproveitando a oportunidade, fez para o Rio de 
Janeiro a mesma participação, que chegou a Santos duas horas antes 
da partida do vapor Ipiranga. Assim, enquanto os insurgentes de So-
rocaba acreditavam que a notícia do rompimento não tinha chegado 
ainda ao Rio de Janeiro, já o general barão de Caxias desembarcava 
suas forças, e ocupava com elas a capital da Província. Em São Paulo, 
pois, assim como em Minas, os erros se encadearam e as fatalidades 
se acumularam desde o primeiro dia em que tiveram lugar os respec-
tivos movimentos.

O major Galvão, em vez de marchar rapidamente sobre a capi-
tal, como muito se lhe recomendara, gastou quatro dias para chegar 
ao Ribeirão do Pirajussara, onde reforçou ainda mais a coluna com 
a força de Itu, que aí encontrara, não sendo de Sorocaba à Cidade de 
São Paulo mais que 18 léguas, e tendo o comandante à sua disposi-
ção uma bela e considerável cavalaria. Em Pirajussara, encontrou-se 
o major Galvão com uma guarda avançada da pequena força com que 
o general barão de Caxias havia guarnecido a Ponte dos Pinheiros, e 
tão estropiada estava toda a força, pela marcha forçada, que de San-
tos trazia tão desanimada pelo terror que infundia a persuasão de 
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que a Província de São Paulo havia-se erguido, unida como um só 
homem, e forte como um gigante, que as forças do general Caxias 
julgavam-se infalivelmente esmagadas; e o teriam sido, se o coman-
dante dos insurgentes quisesse arriscar a menor tentativa sobre es-
ses homens fatigados, e tanto desmoralizados; mas o major Galvão, 
longe de avançar, retirou-se para o Jaguaraí.

A deliberação do comandante dos insurgentes, além de mos-
trar desânimo e irresolução, que é sempre para os revolucionários 
um infalível prognóstico de derrota, proporcionou ao general da lega-
lidade ocasião, de que ele aproveitou imediatamente, para desenvol-
ver seus planos. Foi o primeiro cuidado do general dirigir um ofício 
ao major Galvão, em que lhe fazia ver os perigos, que corria ele, no 
qual pedia o general se não comprometer por alheios caprichos, e 
assegurava-lhe que levava poderes amplos para aplanar todas as di-
ficuldades, dando a entender que seriam satisfeitos os desejos dos 
paulistas, se além não fossem eles do que parecia.

O major Galvão respondeu com firmeza e dignidade a este 
ofício; mas, em vez de autorizar sua resposta com a ameaça de um 
pronto assalto à capital, tirou-lhe todo o préstimo e valor, retirando-
-se para Bairiri. É inexplicável a maneira por que esse oficial, aliás 
bravo e honrado, comprometeu a causa que abraçara; pois que, não 
podendo ele ignorar que o êxito do movimento dependia absolu-
tamente de um assalto à capital, onde encontraria poderoso apoio, 
deixou de acometer as forças do barão de Caxias, ou não podendo 
entrar pelos Pinheiros, não procurou algum passo vadeável no rio, 
que muitos achariam, estando guarnecidas por forças muito insigni-
ficantes as Pontes do Anastácio e de Santana, e as de Santo Amaro e 
Passo do Ó: se algumas tinham, constavam elas de paisanos. O que é, 
porém, ainda mais inconcebível, é o abandono em que deixara Gal-
vão as estradas de Sorocaba e Campinas, por onde iam e vinham, 
sem que o menor estorvo os embaraçasse, os agentes do presidente 
Monte Alegre; e tal era o desleixo, que um general com habilidade e 
gênio, poderia ter introduzido força em Sorocaba sem ser pressen-
tido, e teria também prendido a Rafael Tobias. Foi tal a inércia e o 
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desleixo do comandante dos insurgentes, que, pela estrada de Cam-
pinas passaram, sem que sofressem a menor inquietação, 200 praças 
e armamento, que foram ao depois ocasionar a fatalíssima derrota 
de Venda Grande.

Teve o comandante certeza de que partira de Jundiaí para São 
Paulo uma cavalhada, de que o barão de Caxias tinha urgente neces-
sidade, e bem que passasse ela a quatro léguas distante do seu acam-
pamento, não teve a deliberação de a mandar tomar. Tanta inação 
e negligência pudera desmoralizar o mais aguerrido exército. Que 
efeitos produziriam, então, em paisanos, reunidos pelo entusiasmo, 
pela dedicação patriótica, com a convicção, porém, de que pelejavam 
contra o governo e que necessitavam de ser sustentados neste empe-
nho por empresas próprias a inspirarem confiança?

O susto principiou a preocupar os espíritos, e o desânimo tor-
nou-se geral. O coronel Tobias tomou, então, a deliberação que ao 
princípio devera ter tido, pois que em vez de se deixar ficar em So-
rocaba, convinha que tivesse marchado com as forças, e então teria 
evitado o que agora não era possível remediar; apareceu, pois, no dia 
8 de junho, no acampamento de Bairiri, e tão mal colocado o achou, 
que, se o general da legalidade fosse empreendedor, pudera ter in-
troduzido no acampamento a sua força, a qualquer hora da noite; 
fez mudar o acampamento e procurou por todos os meios reanimar 
os espíritos. Já não era tempo, porém; passada estava a ocasião, e 
para cúmulo de fatalidades foi aí sabida a terrível derrota da Ven-
da Grande, ocasionada pelo desleixo de Galvão e pela imprudente 
e intempestiva coragem de um comandante dos insurgentes. Então, 
principiaram a aparecer algumas pequenas partidas das forças da le-
galidade, pelo lado da Cotia; em consequência disto, resolveu Galvão 
retirar-se com o intuito de se ir colocar entre São Roque e Sorocaba, 
o que em verdade era obrar militarmente, pois que, ocupando essas 
posições, não só obstaria ao assalto de Sorocaba, mas poderia cortar 
a marcha dos inimigos nas muitas matas que bordam aquela estra-
da. O major Galvão, porém, não fez alto em parte alguma, e nos dias 
13 e 14, divididas em duas colunas, chegaram a Sorocaba as forças 
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insurgentes, e com tal precipitação, que não só não deixaram alguma 
força que lhes protegesse a retaguarda, mas nem ainda vedetas que 
lhes dessem aviso, se o inimigo se aproximasse. Nestes momentos de 
susto e de ansiedade, chega também a notícia de que Rafael Tobias 
havia sido atraiçoado em Curitiba, e que essa importante comarca, 
longe de aderir ao movimento, estava ocupada por forças vindas de 
Santa Catarina, as quais deviam marchar a ocupar Itararé. Todos se 
julgaram cercados; e para aumentar-lhes a angústia e o desânimo, 
nenhuma notícia havia do que nas vilas do Norte se passava, muito 
menos ainda do que ia pela Província de Minas, que Rafael Tobias 
acreditava, fundado nas primeiras opiniões dos deputados mineiros, 
não se haver movido. Entretanto, deliberaram sustentar com todo o 
esforço o ponto de Sorocaba; e Rafael Tobias retirou-se na noite de 
18 de junho para Itapetininga, a fim de observar dali o que convinha 
fazer-se, deixando, entretanto, a direção dos negócios ao vice-presi-
dente senador Feijó, que, no último e desesperado momento, tomou 
sobre si todas as consequências do movimento, e com tanta genero-
sidade se sacrificou, bem que não desconhecesse ele os homens em 
cujas garras se metia. A aproximação das forças da legalidade foi o 
sinal de dispersão geral, foi um verdadeiro “salve-se quem puder”. 
Assim, no dia 20 de junho, estava o general da legalidade na casa da 
presidência interina, e o honrado e dedicado senador Feijó, metido 
em uma caleça, caminhava, guardado por numerosa escolta, para a 
Cidade de São Paulo, levando sobre o semblante os traços de uma 
alma impassível na desgraça, e os sinais de uma consciência tranqui-
la, pela convicção de haver fielmente preenchido o seu dever. Rafael 
Tobias caminhava ainda para Itapetininga, quando teve notícia do 
ocorrido em Sorocaba, e conhecendo a extensão dos perigos que o 
ameaçavam, tratou de refugiar-se, não podendo, todavia, escapar à 
política14 da traição, de que se ele queixa em seu manifesto. Assim, 
estava vencido, e com tão pouco custo pela parte da legalidade, aque-
le movimento, filho do entusiasmo, mas tão infelizmente dirigido. Os 
sucessos que se seguiram à derrota dos paulistas são, sem dúvida, 
de uma gravidade e importância não comuns; entretanto, a falta de 
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dados positivos faz que pare eu a respeito de São Paulo no pouco 
que escrito fica, continuando desde este ponto a narração do ocorri-
do na Província de Minas, único comprometimento que tomei para 
com meus coprovincianos e para com aqueles que me prestaram sua 
coadjuvação no empenho de apresentar ao País, com toda a fidelida-
de, uma parte dos ponderosos acontecimentos que tiveram lugar na 
minha Província, deixando ao futuro um trabalho, bem que mal ali-
nhado, mas que poderá servir para sobre ele formar o que se encar-
regar de escrever a história do País, um dos não menos importantes 
episódios dela.

Providências dadas pelo governo-geral para sufocar o 
Movimento de 10 de Junho

Antes de expor a política que seguira o governo depois de ven-
cida a revolução, releva dar uma sucinta notícia do modo por que se 
conduzira ele para sufocar os movimentos de São Paulo e Minas, e 
dos meios que nesse empenho empregara. A notícia de haver ecoado 
na Província de Minas o grito levantado em Sorocaba contra o tirâni-
co e audaz Gabinete de 23 de Março, e de que à frente do movimento 
mineiro se achava um homem distinto por sua fortuna, nascimento 
e aferro à monarquia constitucional, atordoou o gabinete e a oligar-
quia que o sustentava; e se outra fora então a atitude da Província 
de São Paulo, a facção houvera caído, carregada com o peso da ge-
ral execração, e os insurgentes tiveram mostrada a lealdade com 
que sustentam o trono constitucional, e sobre ele a dinastia do Sr. 
D. Pedro I; porém, por mais sérios que fossem os receios de que se 
apoderara a facção, ao ouvir o estrondo do trovão que rebentara em 
Barbacena, eram eles muito atenuados pelos sucessos da Província 
de São Paulo, que necessariamente deviam ter poderosa influência 
sobre os de Minas.

A facção tentou todos os meios legais ou não para conjurar o 
perigo que somente a ela ameaçava. Fez, pois, o ministério aparecer 
a Proclamação de 19 de Junho. Essa peça, bem que sem a referenda 
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de um ministro, não pode, contudo, deixar de ser considerada mi-
nisterial, nem o historiador deve ser privado de emitir sobre ela um 
juízo qualquer. É esse o mais autêntico documento da perfídia com 
que o gabinete aconselhava a Coroa; é uma prova permanente das 
danadas intenções do Gabinete de Março; essa proclamação clara-
mente convence de que o ministério fizera de sua causa a causa do 
País e do monarca, arrojando o imperador ao campo das discussões, 
deixando a Coroa a descoberto, e convertendo-a em instrumento de 
um partido, pondo na boca do monarca, que é o pai comum, pala-
vras que indicam ódio e deliberado desejo de fazer vítimas. Nenhum 
conselheiro fiel em tais circunstâncias deixaria de aconselhar ao 
monarca que se dirigisse a todos os seus súditos desvairados, exor-
tando-os a todos, sem exceção, a que depusessem as armas, e nunca 
fazer uma seleção entre iludidos e ilusores, considerando os últimos 
como réprobos, para os quais não havia misericórdia, ainda quando, 
reconhecendo seu erro, se em erro estivessem, depusessem as armas 
e fossem buscar abrigo aos pés do trono! Entretanto, é o que está 
distintamente escrito na Proclamação de 19 de Junho.

Com efeito, o ministério tinha inimigos pessoais, dos quais se 
queria vingar; e, para os lançar em os últimos apuros, tira-lhes toda a 
esperança de perdão, profana a realeza, apresenta o monarca como o 
instrumento de vinganças ignóbeis, e para convencer que eram aque-
les os sentimentos do imperador, e somente dele, faz aparecer uma 
peça tão importante sem a referência de algum dos ministros. Assim, 
enquanto aos que no Rio Grande se rebelaram contra a autoridade 
do imperador e contra todos os poderes criados pela Constituição, 
garante-se uma constante anistia, de que se podem aproveitar no 
momento em que queiram voltar à comunhão brasileira, para com 
os insurgentes de Minas e São Paulo, que o foram tais por excesso de 
amor à Constituição, pela necessidade de defenderem seus direitos 
conculcados por um governo tirânico e faccioso, pela de protegerem 
suas vidas entregues ao bacamarte da oligarquia, que nunca proferi-
ram o nome do monarca senão acompanhado de todo o acatamento 
e respeito, o poder arma-se de todo o rigor, e de antemão tira-lhes 
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até a esperança do perdão a esses a quem aprouve ao gabinete clas-
sificar “ilusores”.

Todas as ocorrências que têm sido até hoje conhecidas, e que 
tiveram lugar antes e depois dos Movimentos de São Paulo e Minas 
convencem de que o ministério e a facção em que se ele apoiava, 
quiseram, de propósito, provocar os movimentos, para terem uma 
ocasião de esmagarem seus adversários. Sabia a oligarquia quanto 
agitada se achava a Província de São Paulo quanto exacerbados fi-
caram ali os ânimos pela maneira por que fora tratada a comissão 
da Assembleia Provincial que conduzira a mensagem da mesma As-
sembleia; sabia que na Província de Minas produzira considerável 
irritação a inconstitucional suspensão das câmaras municipais, e, 
entretanto, em vez de procurar extinguir este incêndio, acrescenta-   
-lhe maior elemento, mandando executar a Lei da Reforma Judiciária 
e recomendando a seus delegados nas duas províncias a exclusão de 
todos os indivíduos que suspeitos fossem de aderência à oposição, 
bem que homens tranquilos e sossegados fossem.

Havendo-se assegurado clandestinamente do apoio de algum 
indivíduo, com quem era de supor deveriam contar os insurgentes, e 
dando ordens para que a Província de São Paulo fosse ocupada pelo 
lado do sul por forças vindas de Santa Catarina, acreditando os opo-
sicionistas iludidos e ilaqueados, certos de que a dissolução da Câ-
mara Temporária, e pela maneira por que a pretendiam fazer, seria 
o último toque de rebate; confiados em que facilmente derrocariam 
inimigos que julgavam fracos e atraiçoados, o ministério pôs muito 
deliberadamente fogo à mina, acreditando que somente os seus con-
trários saltariam ao ar com a explosão; é por esta maneira que se 
pode explicar o procedimento violento do ministério, assim enquan-
to à dispersão inconstitucional do corpo legislativo, como enquanto 
a suas medidas posteriores.

O ministro da Guerra havia enviado para São Paulo toda a for-
ça de que podia dispor. Compreendendo, porém, a urgente neces-
sidade de fazer ao menos constar que tropas eram mandadas para 
Minas, despejou as fortalezas, a casa de correção, para mandar as-
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sassinos, condenados como tais, e pretos da costa da África, que ele-
vou à qualidade de cidadãos brasileiros, em cujas mãos depositou 
as armas da Nação, para irem bater os industriosos mineiros. Tudo 
quanto uma imaginação diabólica podia sugerir a homens para os 
quais não havia leis nem fórmulas, tudo foi lembrado. Assim, a par da 
Proclamação de 19 de Junho, apareceu o Aviso de 23 do mesmo mês, 
ordenando o sequestro aos bens de todos os que houvessem aderido 
aos movimentos. Ei-lo, esse aviso, origem de tantos males:

Aviso de 23 de Junho

Ilmo. e Exmo. Sr.

S. M. o Imperador, tendo em consideração, por uma parte, os 
gravíssimos prejuízos ocasionados à Fazenda Nacional pela rebelião 
que infelizmente se levantara em Sorocaba e Barbacena, nas Provín-
cias de São Paulo e Minas Gerais, havendo-se os rebeldes apoderado 
de dinheiros públicos, pertencentes às rendas gerais e provinciais, 
assim como de edifícios, bens e gêneros próprios da mesma Fazenda, 
obstando com seus atos criminosos a regular e legal arrecadação das 
ditas rendas, e constituindo o governo na dura necessidade de fazer 
avultadas despesas para a manutenção da ordem e proteção dos ci-
dadãos pacíficos; e por outra parte, que, apesar de ser bem definido 
e seguro o direito que tem a Fazenda Nacional de haver a indeniza-
ção de todos os sobreditos prejuízos pelos bens dos delinquentes, 
contra quem se há de proceder com todo o rigor das leis, em virtude 
da legal hipoteca estabelecida no art. 27 do Código Criminal, pode-
rão algumas pessoas de boa-fé ser iludidas por meio de contratos, 
a que as induzam os comprometidos na dita rebelião, a respeito de 
seus bens assim hipotecados; há o mesmo augusto senhor por bem 
ordenar que V. Exa. faça publicar por editais o teor do referido art. 
27 do Código Criminal, e intimar por meio deles a todos e quaisquer 
indivíduos, ou companhias nacionais ou estrangeiras, dessa ou de 
qualquer outra província, que não façam com os rebeldes trato, ou 
contrato algum sobre seus bens móveis, semoventes ou de raiz, por-
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que todos se hão de haver por nulos e de nenhum efeito, visto que se 
acham os sobreditos bens sujeitos à indenização da Fazenda Nacio-
nal. Outrossim ordena S. M. o Imperador que V. Exa. expeça ordens 
aos magistrados territoriais para que ponham em arrecadação e boa 
guarda todos os bens pertencentes a rebeldes, que, empenhados na 
revolta, se tiverem ausentado de seus domicílios, para oportuna-
mente terem o destino legal, na conformidade das leis, quando se 
terminar a mesma revolta.

Deus guarde a V. Exa.

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1842.

Visconde de Abrantes.

Sr. Presidente de Minas Gerais.

Semelhantes aos presidentes de São Paulo e Rio de Janeiro.

Proclamação de 19 de Junho

Brasileiros!

O grito de rebelião, que soou em Sorocaba na Província de São 
Paulo, acaba de achar eco em Barbacena na Província de Minas Ge-
rais. Homens, cujos princípios foram repelidos pelos poderes políti-
cos nacionais, entendem que os devem prevalecer, tentando revolu-
cionar o Império.

Não satisfeitos com as rebeliões, que tanto afligiram a nossa 
pátria, durante a minha menoridade, querem ainda abismá-la nos 
horrores da guerra civil. Fiel ao juramento que prestei, de guardar 
a Constituição, e cônscio dos deveres que ela me impõe, jamais dei-
xarei de fazer executar as leis emanadas da representação nacional, 
de manter ilesas as prerrogativas da minha Coroa, de promover a 
felicidade geral, e de salvar o Estado. Conto para isso com a eficaz 
cooperação dos meus leais súditos de todas as províncias.

Brasileiros, que fostes iludidos! Abandonai os homens que vos 
têm conduzido ao crime: como pai, vos aconselho que desprezeis 
suas pérfidas sugestões; poupai-me a dura necessidade de punir-  
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-vos. Viva a nossa santa religião! Viva a Constituição do Império! Viva 
a nação brasileira!

Palácio do Rio de Janeiro, dezenove de junho de mil oitocentos 
e quarenta e dois, vigésimo primeiro da Independência e do Império. 
(Assinado) Imperador.

Esta medida, eminentemente inconstitucional, e a respeito da 
qual o governo viu-se forçado a recuar, mas quando tinha ela já cau-
sado irreparáveis danos, começou a desanimar as fileiras insurgen-
tes, principalmente pela maneira por que era ela executada.

A proclamação e o aviso acima referido, com o Jornal do Co-
mércio que consignava a notícia da pacificação de São Paulo, foram 
conduzidos para Minas por emissários que cruzavam a Província em 
todas as direções, e, então, as cartas particulares, escritas sob o di-
tado do ministério, nas quais se confirmavam as notícias a respeito 
de São Paulo, e com que se atemorizavam os fracos, ameaçando-os 
com o rigor da punição e com a perda dos bens, se progredissem na 
sustentação do movimento, garantindo-se-lhes ao mesmo tempo o 
perdão por parte do governo, no caso de abandonarem os proscritos, 
aos quais somente (diziam) queria o governo perseguir, não deixa-
vam de produzir algum efeito.

Fora uma das providências do ministério, para debelar os Mo-
vimentos de São Paulo e Minas, os decretos pelos quais eram exauto-
rados das honras de oficiais da Casa Imperial alguns indivíduos, en-
tre eles os dois irmãos Andradas. Eram estes decretos apresentados 
também como uma prova de que o monarca se achava inteiramente 
identificado com o seu ministério. Entretanto, o governo lançava 
mão de todos estes meios, ou iníquos ou pouco dignos; avançava a 
pequena força de condenados e africanos15 pelo Paraibuna, e alguns 
oficiais, conduzindo armamento, tomavam o caminho de Mar de Es-
panha, enquanto que o presidente do Rio de Janeiro procurava reu-
nir alguma Guarda Nacional na Vila da Paraíba e outras circunvizi-
nhas, com que formava a coluna do Rio Preto. Dentre todos os meios 
de que lançara mão o governo para debelar os insurgentes, nenhum 
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fora tão iníquo, nenhum de consequências tão terríveis como o de 
insurrecionarem, os legalistas, os escravos dos insurgentes, entre-
gando-lhes as armas, para combaterem seus senhores.

O Movimento de 10 de Junho tinha posto todos os mineiros 
em armas: eram irmãos contra irmãos, era o desgraçado efeito das 
discórdias civis; porém, antes que chegasse à Província a tropa cha-
mada de linha, podia-se dizer com verdade que, tanto no campo lega-
lista, como nas fileiras insurgentes, existiam as mesmas convicções; 
proprietários, capitalistas, pais de família, estavam debaixo de uma 
e de outra bandeira. Com a chegada, porém, da tropa de linha, a Pro-
víncia foi inundada de nuvens de nagôs e minas, que levaram a toda 
parte a devastação e o saque. O que, porém, deve contristar ainda 
mais a todo homem que tenha amor a seu país, é a desgraçada cer-
teza de que os pretos que faziam parte do exército da legalidade, ou 
eram cativos e estavam ainda sujeitos ao bacalhau de seus senhores, 
ou eram cidadãos de Guiné e Moçambique, desses que o furor con-
trabandista arranca a seus lares, para vir vender nas praias do Brasil. 
Muitos desses soldados não sabiam pronunciar uma só palavra de 
nossa língua, eram criaturas baldeadas de alguma embarcação ne-
greira para o quartel do 8º Batalhão; e ainda assim não era o em-
prego desses soldados que mais devia horrorizar, porque, havendo 
a quarta legislatura autorizado o governo para engajar estrangeiros, 
poderia o ministério com tal autorização apadrinhar seu proceder, o 
que não pôde deixar de ser condenado por todos os partidos; o que 
foi de um funesto exemplo para a moralidade pública, o que pudera 
ser para o País, das mais horríveis consequências, foi a admissão de 
pretos cativos nas fileiras dos defensores da lei. É uma triste verdade, 
que, para honra do Brasil, quisera ocultar, ainda mesmo faltando aos 
deveres de historiador, se não tivesse tomado sobre mim, e para com 
os meus coprovincianos, o dever de apresentar todos os fatos, pelos 
quais se possa fazer um ajustado paralelo entre os dois partidos que 
no País se combatem, e que se bateram na Província de Minas.

Esses fatos mostraram de que lado existia maior soma de mo-
ralidade, pois que, enquanto no exército insurgente se não aceitavam 
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os serviços de um Dutra – guerrilheiro valente e denodado, que em 
1833 tantos serviços fizera à legalidade liberal, e isto porque se acha-
va ele pronunciado em um crime de assassinato, que, ainda quando 
verdadeiro seja, não demonstra, pela maneira e razão por que se diz 
fora feito, infâmia da parte de Dutra – admitia-se ao exército legalis-
ta homens carregados com acusações e processos de assassinatos 
e roubos; não só isto, entregava-se-lhes mesmo o comando e dire-
ção de forças, e acabada a contenda, escandalosamente os absolviam 
por via de recursos, como aconteceu a Valentim Neves, morador nas 
Mercês do Pomba.

Quando alguns legalistas, achando-se nos maiores apuros na 
Província de Minas, souberam que o governo-geral lhes mandava um 
socorro de cassangas e moçambiques, compreenderam (bem que 
muito poucos) que era um rasgo de alta política armar contra seus 
senhores a escravatura dos insurgentes. Já em 1833, havia tido esse 
partido uma tão infernal ideia e a família Junqueira foi quase toda 
massacrada pelos escravos, que em uma das fazendas não deixaram 
vivo nenhum menino de peito; e existem nos cartórios da Cidade de 
São João del-Rei provas irrefragáveis, e os desembargadores Manuel 
Machado Nunes e Gabriel Mendes dos Santos são testemunhas irre-
cusáveis de que essa catástrofe fora promovida pelos facciosos de 
1833, que foram legalistas de 1842.

Em todos os países e em todas as épocas são os que se revol-
tam contra o governo legítimo, os que cometem excessos, os que são 
forçados, pela posição que tomam, a lançarem mão de meios extre-
mos, para combaterem a força regular do governo. Na Província de 
Minas, porém, os insurretos tomaram o lugar dos legalistas, e estes 
o dos insurgentes; e enquanto que nos acampamentos dos últimos 
não existiam em armas senão guardas nacionais e poucos policiais, 
no exército da legalidade se encontravam pretos cativos. Para descer 
aos fatos em matéria tão grave, e que por sua natureza se torna ina-
creditável, direi que fizeram parte do exército legal, além de outros 
muitos, escravos de Marcelino Armond, de José Ferreira Martins e de 
Honório José Ferreira, sendo raro o dia em que não apareciam esses 
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soldados, declarando às autoridades que se vinham oferecer ao ser-
viço do rei, e que seus senhores eram rebeldes.

O coronel Freitas, e depois dele, o general barão de Caxias, hor-
rorizados com o desenvolvimento espantoso da infernal ideia, ado-
taram o expediente de mandarem surrar publicamente os pretos ca-
tivos que eram reclamados por seus senhores, e entregá-los a estes; 
todavia, continuaram a fazer parte do exército legal muitos pretos 
cativos, aos quais se deu o ímpio e perigoso direito de irem combater 
contra seus senhores, que se achavam no acampamento insurgente; 
e muitos desses bravos de Guiné, depois de assolarem e devastarem 
a Província de Minas, saqueando o que era de seus senhores, lá fo-
ram fazer parte do exército legal no Rio Grande do Sul. Muitos outros, 
depois de haverem combatido denodadamente em Santa Luzia, fo-
ram restituídos ao bacalhau que os reclamava, em grave detrimento 
da moral e da força pública. Além dos escravos de Honório Armond 
e outros, que o coronel Freitas e general barão de Caxias, depois de 
surrados, mandaram entregar a seus senhores, foi, depois do com-
bate de Santa Luzia, Domingos Novais arrancar do destacamento de 
Barbacena um escravo seu, de nome Pai Manuel, que lhe foi entregue 
com a farda do 8º Batalhão.

José Domingos Gomes foi encontrar na capital um preto seu 
com a farda de soldado de linha, e o não conduziu, porque os outros 
pretos deram escapula ao seu companheiro. Um escravo do padre 
Gonçalo Ferreira da Fonseca, que, com quatro cavalos, foi furtado 
àquele padre, por um dos oficiais da coluna do coronel Manuel An-
tônio da Silva, cujo nome ignoro, porque as pessoas da casa o não 
conheciam, voltou à casa de seu senhor com guia de soldado do 8º 
Batalhão. Ainda em 1844, andava em São João del-Rei um indiví-
duo tratando de justificar ser seu escravo um dos soldados daquele 
destacamento.

Estes fatos, que estão autenticamente justificados, devem con-
vencer a todos os homens imparciais de que a legalidade, que não 
os insurgentes, espalhara pelo País o gérmen mais perigoso que 
porventura se possa plantar no Brasil. Tiveram os insurgentes um 
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exército de quatro mil homens, tiveram colunas em diferentes pon-
tos da Província; e não será exagerado dizer-se que doze a quatorze 
mil homens estiveram em armas por parte dos insurgentes; entre-
tanto, um único fato se não apresentará desta ordem, nem tão pou-
co se poderá dizer que estivesse nas fileiras insurgentes um único 
homem que nelas fosse procurar abrigo para escapar às Justiças do 
País. Cada oficial, cada soldado mesmo, era um fiscal da reputação 
de todos os insurgentes. Assim, podem estes muito desassombrada-
mente chamar seus adversários à confrontação de seus respectivos 
atos, e apelarem com segurança para o juízo do País e da imparcial 
posteridade. O meio mais terrível de que se servira o gabinete para 
debelar a Revolta de São Paulo e Minas foi a suspensão de garantias.

Preocupado de terrores pânicos, ou fingindo-os verdadeiros, fi-
gurou o gabinete o trono em perigo, e o País em uma geral combustão. 
Hipocrisia tanto mais malvada, quanto é certo que o que acontecia em 
São Paulo e Minas estava previsto pelo gabinete, nem era mais do que 
aquilo que ele havia deliberadamente provocado, e o que ardente-
mente desejava que acontecesse. Uma polícia imoral, que não respei-
tava nem o segredo das famílias, nem as aperturas dos amigos, dirigi-
da e insinuada pelo chefe dela, o desembargador Matoso, apresentou 
falsas denúncias, exagerou as palavras, copiou infielmente os gestos, 
e até no andar dos indivíduos descobriu provas de conspirações. Era 
um plano infernal que o ministério e a oligarquia haviam traçado, com 
o fim de incutirem temores no ânimo do monarca, e apresentarem-se 
como os únicos e necessários sustentáculos da monarquia.

Portanto, bem que não estivesse verificada a hipótese da Cons-
tituição, o ministério suspendeu as garantias, e ainda antes que o de-
creto estivesse assinado, foram, na madrugada do dia 18 de junho, 
cercadas as casas do desembargador Limpo de Abreu, do Dr. França 
Leite e Manoel Joaquim dos Passos, do Dr. Torres Homem e outros, e 
todos esses foram recolhidos às fortalezas, juntamente com Gabriel 
Pinto de Almeida, Balbino José de França Ribeiro Guimarães, cônego 
Geraldo e Dr. Meireles; destes foram deportados o desembargador 
Limpo de Abreu, os Drs. França Leite, Meireles e Torres Homem, o 
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cônego Geraldo e Guimarães. A polícia fez processar alguns desses 
indivíduos; o juiz municipal que se prostituiu a organizar o iníquo 
processo, foi recompensado com uma comarca; mas o juiz de direito 
Valdetaro, despronunciando os negociantes Gabriel Getúlio e Tristão 
Ramos, e a Eliseu, convenceu que no meio do geral naufrágio ainda 
existia uma tábua de salvação, que toda a honra, integridade e inde-
pendência não haviam desaparecido do Brasil.

O Supremo Tribunal de Justiça, dando habeas corpus, e ao 
depois revogando a pronúncia do desembargador Limpo de Abreu, 
mostrou que sabia compreender os deveres de sua elevada posição. 
Nenhuma derrota, porém, foi mais solene nem mais terrível para a 
facção do que a que sofrera ela no Senado, quando decidiu este não 
deverem continuar os processos em que haviam sido pronunciados 
os senadores Ferreira de Melo e Alencar, parecer este que fora subs-
crito pelo próprio ministro da Guerra José Clemente Pereira.

Ficou então sabido que o fim do Gabinete de 23 de Março, sus-
pendendo as garantias na Província do Rio de Janeiro, onde nenhum 
sinal de comoção se havia apresentado, nenhum outro fora, senão 
tomar vingança de alguns inimigos pessoais e perseguir encarniça-
damente um dos maiores proprietários e capitalistas da Província do 
Rio de Janeiro: o coronel Joaquim José de Sousa Breves. Este cidadão, 
bem que seja um dos mais distintos brasileiros, por seu amor não 
suspeito à monarquia, e seja pessoalmente afeiçoado ao Sr. D. Pedro 
II, cuja fortuna, hábito de trabalho, sejam uma garantia constante da 
ordem pública, tem sido por uma maneira atroz guerreado pela oli-
garquia, que lhe não tem poupado a honra, e um juiz que acaba de ser 
convencido pelos tribunais do País de haver posto em almoeda sua 
jurisdição, o pronunciou como um dos fautores dos Movimentos de 
São Paulo e Minas, e foi só depois de mil padecimentos e de incalcu-
láveis despesas que pôde ele obter a reparação da injustiça, por meio 
de uma despronúncia, tanto é certo que a oligarquia tem como sua 
primeira máxima perseguir e aniquilar, sem respeito a condições, 
procedimento e valia, a todos os que se lhe não curvam diante, ou 
que têm independência e dignidade para se lhe opor às iniquidades.
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Se, porém, na Província do Rio de Janeiro a perseguição se es-
tendia a todos aqueles de quem era desafeiçoada a oligarquia, na de 
Minas, difícil será compreender em um quadro, como o que me pro-
pus traçar, todas as perseguições, violências e atentados cometidos 
pelas respectivas autoridades, em virtude da suspensão de garan-
tias. Todavia, procurarei dar uma ideia sucinta do uso brutal que de 
tal atribuição fizera o presidente Bernardo Jacinto da Veiga; e agrade 
a Deus que o comportamento dessa autoridade seja para os futuros 
governos um proveitoso aviso, uma advertência saudável, para não 
entregarem a mãos inábeis ou perversas uma arma tão formidável.

Foi o presidente autorizado: primeiro, a mandar prender sem 
culpa formada, e conservar em prisão, sem sujeitar a processo du-
rante a suspensão, os indiciados em qualquer dos crimes de resistên-
cia, conspiração, sedição, rebelião, insurreição e homicídio; segundo, 
para fazer sair para fora da Província, e mesmo assinar lugar certo 
para residência, aqueles indiciados, que a segurança pública exigis-
se, que se não conservassem na Província; terceiro, para mandar dar 
buscas de dia e de noite em qualquer casa.

Em virtude destes poderes extraordinários, entendeu o pre-
sidente Veiga e o chefe de polícia, Vasconcelos, que estavam autori-
zados para porem fora da lei, e quase no mesmo sentido, em que o 
entendia a convenção francesa, a quantos lhes aprouvesse perseguir. 
Mandaram, pois, prender centenares de indivíduos, fizeram deporta-
ções, ordenaram degredos, mandaram dar buscas por toda a Provín-
cia, e em tal escala, que produziram um terror geral e deram causa 
a que muitos cidadãos, que se conservavam mansos e pacíficos em 
suas casas, fossem barbaramente assassinados por patrulhas legais, 
e que outros, não se julgando seguros, procurassem abrigo no meio 
das forças revoltadas. Só na cadeia do Ouro Preto estiveram cento e 
tantos presos sem culpa formada, não só da cidade, como de diver-
sos termos da Província. Muitos eram homens de uma avançada ida-
de e que tinham sido encontrados em suas casas, no centro de suas 
famílias, e sem que dessem o menor indício de pretenderem tomar 
parte na revolta. Assim aconteceu ao infeliz Gaio em Itatiaiuçu. Esse 
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velho sossegado, que nunca se metera com a política, viu em uma noite 
cercada sua casa por uma escolta: seu filho, que temeroso pretendeu 
fugir, caiu traspassado de balas diante de seus olhos, e o velho, com o 
coração partido de dor tão grande, foi arrastado preso para a cadeia 
do Sabará, onde, e, na do Ouro Preto, expiou por mais de seis meses o 
crime de amar a seu filho, derramando lágrimas no momento em que 
o vira cair tão barbaramente assassinado. A indisposição de algum de-
legado ou subdelegado contra algum, de quem tinha antigas ofensas 
ou ódios a vingar, conduziu muitos indivíduos para as cadeias, e nunca 
deixavam de ir acorrentados, algemados, no meio de insultos afronto-
sos, e asseveram testemunhas presenciais, que no meio das lides e dos 
sustos por que passara o presidente Veiga, eram os momentos de pra-
zer e de delícias para sua alma aqueles, em que ele via chegar alguma 
dessas levas. As buscas que se deram na Província foram inúmeras; 
procuravam-se indivíduos por dentro das gavetas16, e nessas buscas 
nenhuma família deixou de ser vilmente insultada; roubos comete-
ram-se por ocasião delas, e o presidente parecia contudo regozijar-se.

Quero apontar alguns fatos para que se não iluda o juízo da 
posteridade, visto que os autores de tantos atentados no mesmo 
ano de 1842 e no de 1843 os pretenderam negar à face do País e 
das autoridades. As recomendações feitas pelo presidente Veiga de 
que era preciso empregar energia violenta contra todos os inimigos 
do governo (e por inimigos do governo eram tidos todos os que não 
compartilhavam a política da oligarquia ou desafeiçoados eram do 
presidente, chefe de polícia, ou das demais autoridades), foram en-
tendidas e cumpridas com toda a exageração. Assim, foi mandado 
vir da freguesia de Itaverava para a cadeia do Ouro Preto, e entre nu-
merosa escolta, sem lhe deixarem ao menos um meneio das rédeas 
do cavalo que o conduzia, e pelo crime de ser pai do Dr. Antão, um 
respeitável ancião. Indivíduos presos por suspeitos, e contra os quais 
não havia qualquer processo, eram conduzidos em ferros e vigiados 
com mais dureza e cuidado do que os sentenciados a galés.

Na Cidade do Ouro Preto foram presos, além de muitos, os 
negociantes José Batista de Figueiredo, Tristão Francisco Pereira de 
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Andrade e Nicolau Pereira Lima, bem que nunca se lhes pudesse pro-
var a menor coparticipação no movimento, e Tristão foi conservado 
na prisão por mais de seis meses, sem que se lhe pudesse formar 
processo, apesar das maiores diligências do chefe de polícia. Na Ci-
dade de Mariana foram lançados na cadeia, entre outros cidadãos, 
o presidente da Câmara Municipal, Manuel Francisco Damasceno, 
o vereador padre-mestre José de Sousa Roussi (e este foi posto na 
enxovia), o secretário do bispado, padre Benfica, e a este fez o dele-
gado de polícia marchar a pé para a cadeia do Ouro Preto, bem como 
o padre José Augusto Ferreira da Silva, os quais, tendo prontos os 
seus cavalos, foram, contudo, obrigados a marcharem a pé, e assim 
entraram na capital da Província, no meio da numerosa escolta de 
pedestres, que lhes não pouparam insultos.

O padre Benfica, para tranquilizar o governo a seu respeito, 
logo que apareceu o movimento, passou-se para a casa do vigário 
capitular para oferecer àquele fiador a sua conduta; mas o chefe de 
polícia, que desde muito pretendia encartar no ofício de Benfica um 
seu sobrinho, não quis perder a ocasião de facilitar essa pretensão, 
fazendo-o passar por um desordeiro.

Na Cidade da Diamantina, sofriam o mesmo despotismo, pela 
mesma maneira exercido, e com os mesmos fundamentos, José Vieira 
Machado, Juvenato da Costa Rodrigues, João Gomes de Oliveira, Her-
culano Augusto Vieira e José Leonardo dos Santos, que havia muito 
estava fora da comarca, e que nela entrara ignorando ainda que hou-
vesse tido lugar o rompimento. No Município da Diamantina não fo-
ram somente as prisões, as buscas e os insultos, de que lançaram mão 
as autoridades, em virtude da suspensão de garantias; foram também 
autorizadas as rodas de pau17 em guardas nacionais, e até mesmo o 
assassinato, como acontecera a um indivíduo, mandado espingardear 
em Tijucuçu, pelo crime de ter feito parte da reunião do Pé do Morro.

As cabeças dos indivíduos, que organizaram aquela reunião, 
foram postas a prêmio. Pesadas contribuições foram lançadas, e na 
Cidade do Serro, João da Mata Machado, que havia prestado servi-
ços à legalidade, mas que tinha o crime de ser irmão do deputado 
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provincial Alcântara Machado, teve de contribuir com 400$ para não 
marchar com uma corrente para o Ouro Preto; o Dr. Antônio Tomás 
de Godói, preso na Diamantina, foi dali mandado para a Cidade do 
Serro; dessa outra vez para a Diamantina, e daí para o Ouro Preto, em 
cuja cadeia esteve quase um ano, voltando ainda preso para a Dia-
mantina. Foram com ele conduzidos para o Ouro Preto, e ali conser-
vados por muito tempo na cadeia, Lessa, um dos maiores capitalistas 
e proprietários da comarca, Joaquim Pereira de Queiroz, cidadão a 
todos os títulos respeitável, o capitão Jorge Benedito Otoni e seu filho 
Honório, pelo crime único de ser o primeiro, pai, e o segundo, irmão 
do ex-deputado Otoni. O oficial comandante da escolta, que conduzia 
estes presos, recebeu ordem do comandante superior José Ferreira 
Carneiro, para que os mandasse espingardear, no caso de pretende-
rem evadir-se!

Cumpre que a história consigne os nomes dos autores princi-
pais de tantas atrocidades. Foram eles o juiz de direito Dr. Luís An-
tônio Barbosa, o cônego Joaquim Gomes de Carvalho, sem os quais, 
sem João Batista da Fonseca e Antônio Cândido da Cruz Machado, 
a Comarca do Serro não teria tanto sofrido; assim como a não ser o 
honrado major João Crisóstomo, os presos mandados para o Ouro 
Preto teriam sido assassinados.

No Município do Tamanduá eram, talvez, maiores os horrores 
praticados pelas autoridades, em virtude da suspensão de garantias. 
Em toda parte as mesmas buscas, os mesmos atentados, mas na Vila 
de Tamanduá subiram eles de ponto. Não houve ali comoção alguma, 
nenhum passo dado pelos homens da oposição, que os comprometes-
se. E apesar disso, foram lançados na enxovia com grossas correntes 
ao pescoço 24 indivíduos dos mais distintos do município; entre ou-
tros, estiveram por muito tempo nas enxovias, e acorrentados, o de-
putado provincial Gregório Luís de Siqueira, o tenente-coronel Elias 
Pinto e um filho, presos no Município de Pitangui, e daquela cadeia 
mandados para a de Tamanduá, o sargento-mor de primeira linha 
Leonel de Abreu e Lima, o padre Manuel Jacinto Castor, os Carneiros, 
e outros proprietários abastados e homens reconhecidamente pací-
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ficos. Estes infelizes, além dos horrores da prisão, lutavam constan-
temente com o susto da morte, com que a cada momento os ameaça-
vam os guardas da prisão. Tudo, porém, era pouco em vista do que 
na Vila do Araxá suportava uma senhora sexagenária, e por todas as 
considerações respeitável, a Sra. D. Josefa de Mendonça, consorte do 
coronel João Carneiro de Mendonça, e sogra do conselheiro Limpo de 
Abreu. Essa senhora foi levada a uma prisão, onde de seu sexo era a 
única que se achou com homens; ao depois foi posta em segredo por 
espaço de dois meses, e por muito tempo continuou presa, sem que 
lhe permitissem uma consolação em tanto infortúnio, e a não achar 
ela na grandeza de sua alma, na fortaleza de seu ânimo a necessária 
resignação, teria sucumbido debaixo do peso de tão pouco comuns e 
menos merecidos padecimentos. Tudo quanto se podia fazer sofrer 
a uma vítima, suportou-o, bem que com esforçada coragem, essa se-
nhora. Seu marido estava ausente; seus genros, um, deportado; e ou-
tro, preso e ameaçado de morte; seus filhos, todos perseguidos, suas 
fazendas arrasadas e saqueadas, e ela lançada no segredo de uma 
prisão, em que de tudo se a privava. Ela, porém, conduziu-se com tal 
heroísmo e dignidade que a história deve imortalizar-lhe a memória.

Não menores foram os trabalhos sofridos por Pestana, genro 
dessa mesma senhora, preso em virtude da suspensão de garantias, 
lançado em uma imunda enxovia, e desta transferido para um cárce-
re privado, onde a cada momento esperava a morte; conduzido outra 
vez para a cadeia, onde ouviu a voz do oficial que ordenava à guarda 
fizesse fogo sobre ele, escapando de ser vítima dessa brutalidade, 
porque soube enternecer e captar a benevolência dos que o guarda-
vam. Se as cadeias do Araxá e Tamanduá não foram entulhadas por 
um número muito mais considerável de vítimas, foi porque a maior 
parte das designadas se refugiaram nas matas, onde, contudo eram 
buscadas como se caçam as feras, e onde alguma sucumbiu a tantos 
padecimentos. Documentos autênticos existem, que provam que o 
número dos presos em virtude da suspensão de garantias subiu nas 
diversas cadeias da Província, a duzentos, pelo menos, e entretanto, 
quando o presidente Veiga teve de dar contas ao poder competente 
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do uso que fizera da suspensão de garantias, apresenta-se à face do 
País como o modelo da moderação e da brandura. A maneira cavilo-
sa, por que esse presidente e o chefe de polícia deram contas de uma 
tão tremenda incumbência, e o cinismo com que faltaram a verdade 
à face de um milhão de habitantes, testemunhas todos dos desman-
dos com que se houveram, revoltam a todo homem que tem um pou-
co de amor pela verdade e pelo honesto.

O chefe de polícia apenas dá contas de algumas prisões e bus-
cas, que tiveram lugar nas Cidades do Ouro Preto e Mariana, e acres-
centa que não consta se fizesse em outros municípios uso da suspen-
são de garantias. Das relações da polícia, consta que se deram apenas 
onze buscas na Cidade de Mariana, e outras tantas na do Ouro Preto, 
que apenas quatorze pessoas foram presas sem culpa formada! Eis 
aí tudo quanto se fez na Província de Minas em virtude da faculda-
de concedida pelo decreto que suspendeu as garantias individuais! 
Depois de tanto arbítrio, como o que exerceram o presidente Veiga e 
seus agentes, causa assombro o que se lê nas participações oficiais: 
causa ainda maior assombro que, em presença de 19 deputados pela 
Província de Minas (o presidente Veiga exceto), testemunhas quase 
todos dos fatos na Província ocorridos, uma voz se não levantasse 
para atestar a verdade, senão para estigmatizar os inqualificáveis 
crimes pelas autoridades cometidos.

Fora mais decente para um homem colocado em tão elevada 
posição falar francamente a verdade, e dizer que entendia serem os 
excessos de todas as formas os únicos meios de manter a ordem, e 
que só com eles podia salvar as instituições, deixando a outros o en-
cargo de provar-lhe que os excessos e as injustiças, longe de salvarem 
as instituições, agravam o mal e chamam, sobre os que os praticam o 
ódio dos homens honestos e as maldições da posteridade. Que, assim 
como as entranhas palpitantes de crianças degoladas não aliviaram 
nem por um momento os males que sofria o califa da Arábia18, e um 
horror eterno acompanhou a sua memória, assim os depositários da 
autoridade, que se não guiam pela justiça, terão de ver derrotado o 
seu poder, e um ódio eterno os acompanhará além do túmulo.
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O presidente Veiga, porém, seguia o plano que entre si haviam 
combinado os oligarcas, e era iludirem a todo o custo a religião do 
monarca, apresentando os contrários da oligarquia como tigres, ho-
mens de sangue, inimigos de toda a ordem e de toda a estabilidade, 
aos quais eles, homens de autoridade e da lei, combatiam sempre 
adstritos aos preceitos de uma louvável moderação, e só pelas armas 
da lei, e com elas unicamente.

A Província de Minas, os homens de todos os partidos, que fo-
ram testemunhas do quanto se fizera em virtude da suspensão de 
garantias, leiam a peça oficial que vai transcrita, e julguem da mora-
lidade de seus autores e do partido que tão vigorosamente tais falsi-
dades apoia.

Ofício do chefe de polícia

Acusando a recepção da portaria de V. Exa. datada de 20 de 
novembro próximo passado, que me foi entregue ao partir da Cidade 
do Sabará para esta capital, em que V. Exa. ordena, que para ter o 
devido cumprimento o que dispõe o § 35 do art. 179 da Constituição 
do Império, na sua última parte, informe circunstanciadamente so-
bre o procedimento: que teve lugar por ocasião da suspensão das ga-
rantias, a fim de ser esta informação levada à presença do Exmo. Sr. 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, apresso-me 
a levar ao conhecimento de V. Exa. quanto me é possível expender so-
bre este objeto, à vista dos documentos existentes nesta secretaria. 
Foram por V. Exa. declarados suspensos nesta Província por espaço 
de 3 meses os §§ 6, 7, 8, 9 e 10 do citado art. 179 da Constituição em 
9 de julho, e restabelecidos a 7 de setembro do ano recém-passado.

Posto que desde logo fosse aquele ato não só publicado por 
editais de V. Exa, mas também comunicado pela circular, constantes 
da cópia inclusa, a todas as autoridades policiais, é, todavia, certo 
que em muitos municípios não chegaram a tempo as comunicações 
respectivas; em alguns, pela grande distância em que se acham, agra-
vada pelas dificuldades opostas às suas relações com a capital, pelos 
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rebeldes, que infestavam quase todas as estradas e caminhos, e em 
outros, por se acharem então efetivamente ocupados pelas forças 
rebeldes, e, por consequência, destituídos de autoridades legítimas, 
que estavam ou depostas e presas, ou ausentes e perseguidas pelos 
mesmos rebeldes.

À vista, pois, do expendido, e dos documentos a que me referi 
acima, cumpre-me participar a V. Exa. que, além das prisões e bus-
cas, executadas nesta e na Cidade de Mariana, durante a suspensão 
de garantias declaradas nas relações também inclusas, não consta 
que outras tivessem lugar, por virtude daquela medida, nos mais 
municípios, que dela tiveram ciência em tempo, cujas autoridades 
nada absolutamente têm participado a tal respeito, o que considero 
uma prova de que nenhum uso fizeram da suspensão de garantias; 
e tanto mais, quando mui expressamente lhes foi ordenado naquela 
circular, que dessem conta do procedimento que tivesse lugar em 
virtude da mesma.

Concluirei, ajuntando ao que fica dito, uma observação, que 
me parece necessária, e vem a ser, que tendo aquelas medidas com-
preendido não só pessoas indiciadas de altamente culpadas na rebe-
lião, mas mesmo outras, cuja custódia era cautela, imperiosamente 
reclamada pelas circunstâncias, ou por suspeitas de coniventes no 
crime pela sua conduta e precedentes, ou por perigosas por suas 
relações e ideias subversivas da ordem pública; estas foram, umas 
antes, e outras logo depois de restabelecidas as garantias, postas em 
liberdade, e daquelas também algumas têm sido consideradas isen-
tas de culpas pelas autoridades policiais respectivas. É quanto posso 
informar a V. Exa. sobre o objeto daquela portaria.

Deus guarde a V. Exa.

Ouro Preto, Secretaria da Polícia, 14 de janeiro de 1843.

Ilmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Bernardo Jacinto da Veiga.

Estêvão Ribeiro de Resende.
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Dispersão das forças insurgentes

O combate de Santa Luzia acabou certamente com a Revolução 
de Minas; não porque os insurgentes fossem por tal maneira derro-
tados, que não pudessem reorganizá-la e conduzi-la novamente; mas 
porque, como se viu no tomo primeiro, a revolução estava acabada 
desde a Vila de Queluz. Quanto se fez desde então foi devido às con-
vicções dos soldados, a esperança de que o general ofereceria antes 
de tudo algumas condições aos insurgentes, e ao empenho de alguns 
chefes, que, confiados no valor dos soldados insurgentes, esperavam 
com toda a probabilidade que o exército da legalidade seria derrota-
do em um primeiro encontro.

O leitor já viu de que infinidade de causas dependeu aquele 
sucesso, que não seria, entretanto, decisivo nem para a legalidade, 
nem para os insurgentes, a não ser a repugnância que sentiam estes 
para continuarem uma guerra, que seria devastadora para a Provín-
cia, e que poderia transcender os limites que lhe traçaram em 10 de 
junho. Assim, desde o momento em que a vitória se declarou pela 
legalidade, todos os homens, que dentre os insurgentes poderiam 
organizar e conduzir a revolução, ou se retiraram, ou, com firme pro-
pósito de se entregarem à discrição da legalidade, se deixaram ficar 
em Santa Luzia.

Entretanto, Galvão e Alvarenga sustentaram-se na Ponte Gran-
de até as 8 horas da noite, para que os insurgentes que se achavam 
no arraial, se pudessem retirar; e depois puseram-se a essa hora em 
marcha, e, sem que fossem incomodados, chegaram ao Arraial da La-
goa Santa, ainda em número de dois mil homens, armados e suficien-
temente municiados. Foi esse um dos mais críticos momentos para 
aqueles dois chefes. Os soldados relutavam, nem queriam depor as 
armas, e, muito menos se dispersar; entretanto, que mortos à fome, 
acabrunhados de cansaço e fadiga pelos trabalhos do dia, nenhum 
meio havia para lhes dar que comer. É evidente que se o ex-deputado 
Otoni, que tanto prestígio e consideração gozava, não só para com 
o exército, mas ainda na Província, se tivesse também retirado com 
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alguns outros influentes, como Dias de Carvalho, João Gualberto e 
irmãos, e à frente de dois mil homens, e esses dos mais valentes e de-
cididos, tentassem reorganizar a revolução, marchando rapidamente 
para algum dos pontos da Província, Paracatu, por exemplo, onde a 
esse tempo se achavam reunidos para cima de oitocentos homens, 
o sucesso de Santa Luzia teria sido apenas um revés, mas nunca o 
termo da revolução.

Nem se diga que o general da legalidade os podia perseguir e 
fazer dispersar, porque primeiro é incerto qual seria o resultado de 
um encontro de qualquer das colunas da legalidade com essa porção 
de insurgentes; e em segundo lugar, o general fez marchar suas co-
lunas, encarregadas da dispersão dos insurgentes, para rumos mui 
diversos daqueles que os mesmos deveriam tomar, porque da Lagoa 
Santa deveriam os insurgentes procurar o rumo da Vila do Curvelo 
ou o da do Pitangui, e em qualquer destas direções não seriam alcan-
çados pela coluna que marchou com direção a Santa Bárbara e Co-
cais, e muito menos ainda pela do coronel Manuel Antônio da Silva, 
que, nos últimos dias de agosto, achava-se no Brumado, quando os 
insurgentes, tomando a direção de Pitangui, poderiam ter já atraves-
sado o Rio de São Francisco, e então achar-se-iam num vasto sertão, 
fértil e abastecido principalmente de gados.

Qual seria, porém, a sorte de uma das duas colunas, mandadas 
para perseguirem os insurgentes, ou mesmo de ambas, se se encon-
trassem elas com dois mil homens, dirigidos por Galvão e Alvarenga, 
fanatizados pela revolução e colocados na necessidade de combate-
rem, certos de que o resultado desse combate havia decidir inteira-
mente deles? Acreditará alguém, que dois mil homens, dos que ti-
nham vencido Queluz, Sabará, e que em Santa Luzia mostraram tanta 
bravura, poderiam ser desarmados e dispersos por seiscentos, ou, 
quando muito, oitocentos homens, que continham as duas colunas 
da legalidade? É preciso reconhecer que a dispersão dos insurgentes 
não foi devida às providências dadas pelo general da legalidade; an-
tes, de tal natureza foram estas, que facilitaram o livre trânsito dos 
insurgentes para aquelas partes, que mais lhes convinham procurar. 
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A revolução, porém, estava acabada, na opinião de todos os que a 
podiam dirigir, porque recuavam todos ante a ideia de que uma mais 
porfiada resistência poderia comprometer a Província, e degenerar 
em uma guerra igual à do Rio Grande do Sul; assim, foi o amor, a 
veneração pelas instituições monárquicas, que motivaram entre os 
insurgentes uma tão fácil dispersão. Deliberados, pois, Galvão e Al-
varenga a dispersarem as forças que os acompanhavam, se dirigiram 
ao Distrito de Matosinhos, onde apresentaram ao respectivo subde-
legado o seguinte protesto:

“Nós, abaixo assinados, na qualidade de comandantes de 
forças, declaramos perante o Sr. Subdelegado deste lugar, que nos 
dirigimos às nossas casas com mais de setecentos homens, depois 
de termos feito dispersar os mais, que conosco se achavam unidos; 
assegurando positivamente não ofendermos a pessoa alguma, bem 
como não nos opormos às leis em vigor, a fim de pormos um termo 
ao derramamento de sangue de nossos patrícios. 

Arraial de Matosinhos, 21 de agosto de 1842, Antônio Nunes 
Galvão. Francisco José de Alvarenga.”

O contexto deste protesto mostra a nobreza dos sentimentos 
dos dois chefes insurgentes, e a confiança que ainda em si tinham 
e na força de que dispunham. A palavra dada pelos dois chefes foi 
religiosamente guardada, e é depois do dia 20 de agosto que, de uma 
maneira mais clara, sobressai o generoso procedimento dos insur-
gentes. Saídos de Santa Luzia, faltos de todo o necessário, cruzaram 
eles em diversas direções a Província, em colunas, em batalhões e 
em grupos; e nem um único proprietário, nem uma única pessoa das 
muitas que habitam os lugares por onde tiveram de passar, queixa-se 
de um insulto, de uma violência. E enquanto os insurgentes, muitas 
vezes mortos de fome, não saíram uma única vez do caminho do de-
ver, as colunas da legalidade talavam os campos por onde passavam, 
levavam o terror a toda parte que chegavam.

O general da legalidade e seus tenentes faziam constar com 
toda a segurança que, à exceção de quatro indivíduos, todos os de-
mais, por maior que fosse a influência que tivessem tido no movi-
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mento, podiam-se apresentar a ele, general, e aos comandantes de 
colunas, certos de que nada lhes aconteceria. Esta promessa, filha 
da deslealdade, muito concorreu também para a pronta dispersão 
das forças insurgentes: e é por isso que trezentos e tantos homens 
se apresentaram em Santa Bárbara ao coronel José Joaquim de Lima, 
e novecentos e tantos ao coronel Manuel Antônio da Silva, entregan-
do-lhes ao mesmo tempo armamento e munições. Esta coluna, antes 
de depor as armas, assegurou-se, reclamando a palavra de honra do 
oficial, que a todos afiançou nada terem a recear; e foi mediante esta 
promessa que a coluna depôs voluntariamente as armas, e não força-
da, como falsamente se diz na ordem do dia de 2 de setembro.

O batalhão de São João del-Rei foi inteiro apresentar-se ao co-
ronel Mateus Furtado de Mendonça, e o de Santa Quitéria o fez mais 
tarde ao major Mariano, destacado naquele arraial. Assim, nos últi-
mos dias de agosto, as forças insurgentes estavam completamente 
dispersas, à exceção da forte coluna do Cláudio e das forças de Pa-
racatu, as quais igualmente se dissolveram, desde que lhes chegou a 
notícia do sucesso de Santa Luzia.

Pode-se dizer com toda a verdade, que no 1º de setembro, 
a Província estava inteiramente pacificada, e desde então todas as 
provocações, todas as tiranias não puderam levar os mineiros a que 
praticassem um qualquer ato de revolta. Este fato atesta de uma ma-
neira evidente qual e quanta era a moralidade dos insurgentes. Uma 
reunião de quatro mil homens armados dispersou-se de 21 até 25 
de agosto, e dentre esses, ninguém houve que se pusesse à frente de 
um grupo para fazer qualquer desordem; não apareceu um ambicio-
so, que, aproveitando-se das circunstâncias, quisesse dirigir aqueles, 
que conservavam ainda as armas e entusiasmo pela revolução, e que 
procurasse continuar uma guerra de recursos em uma província que 
para isso tantas facilidades oferece.

Quando outros fatos não houvesse, e tão autênticos, para pro-
var-se que os insurgentes de 1842 não eram ambiciosos, desordei-
ros e anarquistas, inimigos das instituições monárquicas, como seus 
contrários os apresentaram, bastara esse procedimento para com-
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pleta justificação deles, e será suficiente o dizer-se que uma provín-
cia que suportara um tão forte abalo, apresentou-se imediatamente 
em estado de perfeita tranquilidade e segurança, e nem mesmo se 
ressentira do choque de 1842, se a legalidade se não empenhasse tão 
fortemente em perturbá-la e devastá-la. Mas, enquanto os mais con-
siderados dos insurgentes, com uma coragem e dedicação, de que 
poucos exemplos se encontram, entregavam-se voluntariamente à 
descrição da legalidade, e outros refugiados procuravam escapar à 
perseguição, estes eram buscados como se acossam as feras pelas 
matas; e aqueles, arrastados pelas praças públicas, carregados de ca-
deias, martirizados, expostos a um massacre que se provocava sobre 
eles, e cobertos das vaias da multidão, entravam na capital da Pro-
víncia e ofereciam aos dominadores um triunfo, que os embriagava, 
e do qual com tanta vileza abusavam.

Prisão e itinerário de Santa Luzia para o Ouro Preto, dos ex-            
-deputados à Assembleia Geral dos Srs. Dias de Carvalho e 
Otoni, e de vários outros intitulados chefes rebeldes

Os pormenores da Batalha de Santa Luzia, no dia 20 de agosto 
de 1842, estão ainda envolvidos no mesmo mistério que conserva 
ocultas as causas por que parou ali o carro da Revolução de 10 de 
Junho e os compromissos, a que deveu a legalidade aquele resultado. 
O véu se há de rasgar e aparecer a verdade; mas esta tarefa está fora 
do contorno esboçado no programa deste escrito.

Perdida a Batalha de 20 de agosto, às 5 para as 6 horas da tar-
de, as forças insurgentes se retiravam para a Lagoa Santa; a estrada 
estava franca, e eu podia acompanhá-las; mas considerando termi-
nada a revolução, resolvi aceitar tranquilo os corolários naturais da 
posição em que me achava. Inteirado das aberturas feitas ao governo 
insurgente e das palavras animadoras do Sr. Barão de Caxias, descan-
sei sobremodo no cavalheirismo de S. Exa. A notícia de que, em dias 
de junho, logo depois da minha partida do Rio de Janeiro, correra 
ali o boato de haver sido assassinado o ex-deputado Otoni por uma 
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patrulha encarregada de o prender, coincidindo com a circunstância 
de haver-me afetivamente perseguido uma patrulha legal até o Pa-
raibuna, dava-me apreensões de algum assassinato encomendado. 
Entretanto, o nome do Sr. Barão de Caxias desvanecia meus temo-
res; e quando vacilava a confiança, parecia-me que, se houvesse de 
consumar-se o atentado, era melhor legar ao meu partido o direi-
to de chamar antes a contas um general do governo do que algum 
quadrilheiro ou subdelegado da aldeia. Recolhi-me, pois, resignado 
à casa em que habitava o meu amigo o Sr. João Gualberto Teixeira de 
Carvalho, e encontrei aí outro amigo e colega, o Sr. José Pedro Dias 
de Carvalho, que já anteriormente me havia também anunciado a re-
solução de não procurar esconderijos, e no caso de qualquer revés, 
entregar-se à discrição. Esta opinião foi igualmente abraçada pelo Sr. 
Gualberto, por seus estimáveis irmãos, os Srs. Pedro e Antônio Tei-
xeira de Carvalho, pelo venerável vigário de Barbacena, o Sr. Joaquim 
Camilo de Brito, e pelos Srs. Padre Manuel Dias do Couto Guimarães 
e Francisco Ferreira Pais.

Já as tropas ministeriais ocupavam a mor parte da povoação 
quando fechamos a casa e esperamos pelo que desse a sorte. O resto 
da tarde e o princípio da noite se passou nesta expectativa, e seriam 8 
horas quando se bateu à porta da rua com grande estampido. Então, 
o Sr. Gualberto, abrindo uma vidraça, disse tranquilamente: “Meus 
senhores, a porta vai-se abrir”. Descemos imediatamente, e havendo 
declinado nossos nomes, o Sr. Quartel-Mestre General Antônio Nu-
nes de Aguiar nos deu a voz de presos, e nos confiou à guarda do Sr. 
Tenente-Coronel comandante do batalhão de Magé, Guilherme Pin-
to de Magalhães, recomendando-lhe toda a consideração para com 
os presos. Esta recomendação, que serve para provar a galhardia e 
generosidade do Sr. Nunes, ecoou na alma bem formada do Sr. Maga-
lhães, que passou a tratar-nos com distinção particular, porquanto, 
apresentando-se em ato sucessivo uma escolta de 30 homens para 
guardar-nos, e ordenando o capitão comandante dela que nos colo-
cássemos por entre as fileiras, retorquiu o Sr. Magalhães ser desne-
cessário, e que respondia por todos os presos. Quisera eu não ter de 
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comemorar que o comandante da escolta, no ato da prisão, se havia 
aproximado aceleradamente do grupo em que nos achávamos, per-
guntando com voz alterada: “Que é do Otoni, que é do Otoni?”

Ao que, replicando este friamente: – “É este seu criado”, não 
progrediu a mais. Ouvi posteriormente que um oficial se dirigira ao 
lugar em que fui preso com o projeto de assassinar-me, mas que eu 
o desarmara com a impassibilidade de minhas respostas; seria o Sr. 
Capitão R...?

Em companhia do nosso generoso guarda, seguimos ao en-
contro do Sr. Barão de Caxias, com quem, a pouca distância nos 
avistamos. S. Exa. recebeu-nos com suma urbanidade; aprovou que 
houvéssemos sido confiados à guarda do Sr. Tenente-Coronel Maga-
lhães, cujo cavalheirismo S. Exa melhor podia apreciar, ordenou a 
este digno oficial que nos conservasse na mesma casa, onde fôramos 
encontrados, e nos dirigiu a seguinte alocução: “Meus senhores, isto 
são consequências do movimento, mas podem contar comigo para 
quanto estiver ao meu alcance, exceto soltá-los”. Agradecemos cor-
dialmente a S. Exa. tamanhas atenções, e voltamos para a casa onde 
fôramos aprisionados sem dar o menor peso à grosseria do oficial 
que tão inoportunamente tinha querido conhecer o ex-deputado 
Otoni, e nem mesmo a um insultuoso reconhecimento, a que, no ato 
de sermos apresentados ao general-em-chefe, tivemos de nos sujei-
tar, da parte do Sr. Fernando Halfeld, engenheiro da estrada do Parai-
buna, que por nossa desgraça servia no Estado-Maior de S. Exa. 

Passou-se portanto a noite de 20 para 21 sem que tivéssemos 
motivos para nos arrependermos de havermos entregue nossas vidas 
à discrição do Sr. Barão de Caxias; mas na manhã do dia 21, começa-
mos a ter ocasião de apreciar os perigos de que a Divina Providência 
nos havia salvado, e a nutrir apreensões dos que ainda nos ameaça-
vam, sendo bem próprias para despertar essas ideias certas visitas 
singulares que nos foram feitas. Sobressaiu entre outros visitantes, o 
Sr. Major D. José da Câmara, o qual, entrando na casa onde nos achá-
vamos, lamentou não lhe haver cabido a fortuna de prender-nos, 
porque o faria de outro modo, e com especialidade ao meu honrado 
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amigo, o Sr. Dias de Carvalho. Necessária foi a intervenção enérgica 
do Sr. Tenente-Coronel Magalhães para cessarem os insultos do Sr. 
Major e sua incômoda visita. Veio em seguida o Sr. Tenente-coronel 
Honório Pereira de Azeredo Coutinho, que afetando uma intimidade 
que nenhum dos presos lhe concedia, fez-nos seus cumprimentos de 
chalaça pela derrota da véspera. Aludindo ao assalto de Queluz, a 
26 de julho, quando o Sr. Honório abandonou seus soldados e fugiu, 
retorqui-lhe: “Esta é a sorte da guerra: uns fogem de Queluz, outros 
são derrotados em Santa Luzia”. Mais avisados, meus companheiros 
despediram o Sr. Honório, recusando dar-lhe a mínima resposta às 
suas chufas intempestivas. Chegou a vez do Sr. Halfeld, que, vindo 
repetir o reconhecimento da véspera, dirigiu-me em tom arrogante 
estas palavras: “A sua posição é muito desagradável, mas eu estou 
em circunstâncias de lhe fazer serviço”. Resolvido a recusar, por mais 
alto que fosse, o patrocínio de quem ainda na véspera me havia mal-
tratado e a meus ilustres companheiros, respondi simplesmente: – 
“Muito obrigado, Sr. Halfeld; mas V. Sa. está enganado, pois minha 
posição nada tem de desagradável”. Retirou-se o Sr. Halfeld, queixan-
do-se do mau gênio do ex-deputado Otoni, e procurou, como hei de 
explicar, significar-me que o seu valimento não era para desprezar- 
-se naquela ocasião.

O saque vergonhoso que desonrou em Santa Luzia o exército 
da legalidade, já não é um problema, sobre que se possa questionar. 
Parece que durou em todo o seu horror, desde a tarde do dia 20 até 
as 10 da manhã do dia 21. O certo é que só a essa hora pressentimos 
que se empregavam esforços para pôr termo aos arrombamentos e 
a outras violências e escândalos a que se entregava a soldadesca de-
senfreada; e da casa onde estávamos presos, tivemos de aplaudir os 
esforços do Sr. Tenente Carlos Miguel de Lima para conter os solda-
dos. O Sr. Lima quebrou a espada e a bainha espancando os ladrões, 
e passeou depois pelas ruas da povoação armado de um tosco e for-
te azorrague, com que dispersava as quadrilhas que ia encontran-
do. Infelizmente as providências eram serôdias, e faltava aos brados 
deste e de outros dignos oficiais a força moral do exemplo de todos, 
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havendo-se mareado com a rapina o brilho de não poucas espadas 
e dragonas. Na casa em que esteve o quartel-general, estava guar-
dada uma canastra do Sr. Dias de Carvalho, contendo vários objetos 
de valor, e mandando o Sr. Tenente-Coronel Magalhães tomar conta 
de tudo, a pedido do dono da casa, na manhã do dia 21 foi por um 
dos ocupantes restituída a canastra, arrombada e completamente 
vazia!!! Com a canastra do Sr. Dias de Carvalho achavam-se as do Sr. 
José Feliciano, que tiveram destino igual, como o publicou nesta capi-
tal um periódico do tempo, anunciando, entre outras vantagens ob-
tidas contra os insurgentes em Santa Luzia, a de haverem caído em 
poder dos legais as bagagens do presidente rebelde. Como bagagens 
rebeldes foi considerado quanto se encontrou, sem exceção de talhe-
res, quadros, castiçais, etc., avaliando-se em muitos contos somente 
o saque feito nesta casa, de que foi principal vítima o proprietário, o 
Sr. Vicente Francisco de Araújo. Os mesmos legalistas prisioneiros no 
acampamento dos insurgentes não escaparam à rapacidade de seus 
correligionários vencedores, e consta, entre outros fatos, que o Sr. 
José Moreira Gandra, declarando a uma quadrilha que o despojava, 
que era legalista prisioneiro dos rebeldes, teve de um dos saqueado-
res esta resposta: “Eu me chamo Antônio Caetano, sou soldado da 6ª 
no 8º Batalhão; pode queixar-se”. O Sr. Gandra queixou-se, mas ficou 
sem cavalo, selim, ponche, carteira com um maço de notas, e outros 
objetos de sua propriedade, que, aliás, havia sido respeitada pelos 
insurgentes no prisioneiro legalista! Ora, tamanho desembaraço não 
podia haver nos soldados, se de mais alto lhes não viesse o exemplo, 
e o prova o ocorrido comigo e os meus companheiros. No pátio an-
terior da casa, onde fôramos encontrados e estávamos debaixo de 
guarda, existiam 16 cavalos e bestas de sela e de carga, pertencentes 
aos presos; e sem temor do azorrague do Sr. Carlos Miguel de Lima, 
os Srs. Fernando Halfeld e Honório Pereira de Azeredo Coutinho en-
traram pelo portão e se apropriaram de todos os animais, sendo do 
número um lindo cavalo ruço do Sr. J. Gualberto, no qual o Sr. Barão 
de Caxias, general-em-chefe do exército, fez sua entrada triunfal na 
Cidade do Ouro Preto! Vários outros destes animais têm sido vistos 
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ao serviço dos saqueadores. O valimento do Sr. Halfeld podia ter sal-
vado os meus cavalos!

Depois de ter presenciado com estranheza esta desapropria-
ção, foi o Sr. Tenente-Coronel Magalhães chamado ao quartel-gene-
ral, e, malgrado nosso, soubemos que, em vez de ser escoltados para 
a capital pelo batalhão de Magé, como de manhã se nos anunciara, ía-
mos ser entregues ao Sr. Ataíde, comandante das forças do presídio, 
de cuja inimizade e rancor político tínhamos tudo a recear. De fato, 
pouco depois veio o Sr. Halfeld entregar-nos ao Sr. Ataíde para con-
duzir-nos naquele mesmo dia para Sabará. Um dos presos reclamou 
seus animais, que o Sr. Halfeld deu a entender que seriam restituídos 
para a viagem; mas logo de pronto eclipsou-se, e não foi visto mais; 
e o Sr. Ataíde, intimando-nos, que seguiríamos a pé, acrescentou com 
satânica irrisão: “Salvo se em meia hora arranjarem outros animais, 
o que lhes é bem fácil, visto que têm tantos amigos em Santa Luzia”. 
E voltando-se para o Sr. Vigário de Barbacena, perguntou-lhe: “Oh! 
Pois também o senhor meteu-se nestas rascadas?” Não teve respos-
ta. Em seguida, obrigou os presos um por um a serem folheados e 
revistados em um quarto, à maneira por que faziam os corsários ar-
gelinos com os cristãos que apanhavam nos navios apreendidos.

Meia hora depois ornávamos o triunfo dos vencedores nas 
ruas de Santa Luzia, metidos, a pé, entre duas alas de soldados, que 
eram a cada passo provocados a que dessem cabo de nós. Neste es-
tado nos encontrou (ao sairmos de casa) o Sr. Tenente-Coronel Ma-
galhães, que, com os olhos arrasados de lágrimas, nos perguntou 
admirado: “O que é isto?” E desapareceu, ignorando sem dúvida a 
extensão dos perigos a que estávamos expostos.

Desfilamos para a ponte do Rio das Velhas, onde se aquartela-
ra a força do Serro sob o comando do Sr. Coronel Faustino Francisco 
Branco, o qual, esquecido de que mais de uma vez, recorrendo ao in-
significante préstimo do rebelde Otoni, havia-lhe dado o título de ami-
go, tolerou impassível os insultos que me dirigiram os seus bravos.

E o Sr. Barão de Caxias não era porventura sabedor, senão cau-
sa do escândalo, com que se nos tratava? Nem as medidas que S. Exa.
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tomou no Sabará para livrar-nos de violências mais brutais ainda, que 
depois mencionarei, nem alguma miserável intriga, que se nos urdis-
se tiram ao Sr. Barão a responsabilidade do tratamento, que coube 
aos presos, a quem S. Exa. ainda na véspera oferecera sua proteção.

Há três léguas de Santa Luzia para o Sabará, e tivemos de ca-
minhar cinco pelos rodeios por onde nos conduziram seguindo a 
margem esquerda do Rio das Velhas. Pernoitamos na noite de 21, 
a três léguas de Santa Luzia, havendo transitado pelo ponto, donde 
uma guarda avançada de 50 insurgentes havia feito retroceder para 
o pouso da véspera 400 homens, que nos escoltavam. Tivemos de 
presenciar o sangue de alguns legais, que haviam caído mortos com 
as primeiras descargas, e foi o dedo visível da Providência Divina 
quem nos salvou de sofrer alguma horrível represália neste teatro 
ensanguentado. “Aqui está o sangue dos nossos! Este é o de teu ir-
mão, que morreu ontem! Acabemos com estes diabos! Oh! Este é o 
Sr. Teófilo do Serro!” Todas estas exclamações canibais parecia ouvir 
satisfeito o Sr. Ataíde, e o sorriso dos lábios mais de uma vez lhe traiu 
o coração.

Assim estávamos vendo silenciosos a morte diante dos olhos, 
quando, às instâncias de alguns honrados oficiais subalternos, se pôs 
fim a esta cena desagradável, e escapamos daquele passo perigoso. 
Continuaram alguns insultos, mas a certeza de que alguém ali ao me-
nos simpatizava com as vítimas, nos abria o coração à esperança.

Pouco antes de chegar ao pouso, dois oficiais compadecidos 
do cansaço e fadigas dos Srs. João Gualberto e Vigário Brito, ousaram 
pedir licença para ceder-lhes os seus animais, e então o comandante 
mandou reiterar por um oficial a oferta de cavalgadura ao Sr. Dias de 
Carvalho. A resposta do digno mineiro condiz com a nobreza de seu 
caráter conhecido.

“Se é uma oferta do Sr. Ataíde, eu agradeço; se é, porém, or-
dem, sou preso, obedeço”.

“É por ordem, disse o oficial”, e teve o Sr. Dias de Carvalho de 
andar a cavalo esse dia à distância de dois ou três tiros de espingarda.
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Chegou a noite, e dormimos sem que ao menos se nos pergun-
tasse se tínhamos necessidade de tomar algum alimento; mas não dis-
se bem, ninguém dormiu: velamos, esperando a cada passo o assassi-
no, e saboreando as repetidas vociferações e ameaças de alguns, que 
estavam de sentinela à sala e alcova, que nos coube no próprio quartel 
do Sr. Ataíde. Essa noite é denominada entre os presos, a noite da ago-
nia. No meio de tamanhas tribulações, repetíamos uns aos outros: “As 
circunstâncias são terríveis, mas antes isto do que descer à humilha-
ção de aceitar o patrocínio orgulhoso de Halfeld ou de Honório!”

E de envolta com estes nomes nos vinha também à ideia o Sr. 
Barão de Caxias: “Meus senhores, isto são consequências do movi-
mento; mas contem comigo para quanto estiver ao meu alcance, ex-
ceto soltá-los”. Nenhum dos presos deixou de repetir estas palavras 
de S. Exa. que nos pareciam uma bem amarga ironia.

O dia 22 foi consagrado à viagem para o Sabará. Nesta jornada 
tivemos ocasião de verificar que os energúmenos, que nos haviam 
dirigido insultos, formavam uma insignificante minoria, cuja força 
consistia no apoio e simpatias do chefe, tendo contra si, além dos 
oficiais subalternos, que no dia antecedente nos haviam protegido, 
alguns correligionários nossos, que pouco e pouco se foram revelan-
do, e começaram a fraternizar com as vítimas. Muitos moralizavam 
acerca da desenvoltura dessa minoria depredadora, que desonrava 
a legalidade. Se tomou parte no saque de Santa Luzia a gente do Sr. 
Ataíde, não sei eu dizer, mas no caminho de Santa Luzia até o Sabará 
o seu comportamento foi o mais escandaloso que é possível. Apenas 
se divisava nas imediações da estrada um cavalo ou uma besta, vá-
rios pelotões do batalhão obliquavam, ora à esquerda, ora à direita, 
e manobravam com tanta dexteridade para estender-se em linha de 
flanqueadores, que em poucos momentos a presa, atacada segundo 
os preceitos luminosos da arte da guerra do presídio, caía em poder 
do inimigo. O que primeiro cavalgava era o legítimo proprietário, em 
conformidade com as ordenanças do grande legislador padre Antô-
nio Vieira, e a posse era saudada com inumeráveis aplausos e com 
geral hilaridade aos gritos multiplicados: É rebelde, é ximango!



360 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

Toda espécie de propriedade estava fora da lei, mas para aco-
bertar o roubo com o nome de despojos, proclamavam “rebelde” 
quanto cobiçavam. É por estes infames princípios que a um oficial 
influente no batalhão Marinho Monteiro de Barras, em quem depois 
falarei, fizeram conta esporas de prata, e um chapéu de pajem, que 
por contrabando se salvaram de Santa Luzia, e de que o digno lega-
lista se apropriou no Sabará, declarando que era uma indenização de 
objetos idênticos, que perdera em Queluz; mas não antecipemos, e 
continuemos a marcha para o Sabará. No dia 22 deu-nos o conquis-
tador permissão para (por alto preço) alugarmos cavalos aos seus 
soldados. Os Srs. Dias de Carvalho, Antônio Teixeira de Carvalho e 
Otoni recusaram o obséquio e viajaram a pé; os outros companhei-
ros, alguns dos quais tinham os pés feridos pela viagem da véspera, 
alugaram animais, mas não se lhes permitiu que entrassem a cavalo 
no Sabará, e os obrigaram a apear-se na Ponte Grande para ornarem 
a entrada triunfal dos conquistadores. Apinharam-se os espectado-
res, para aplaudir a chegada dos prisioneiros, e entre a canalha de 
gravata lavada que veio fraternizar com os vencedores, via-se enfei-
tado com a sua comenda, como em um dia de festa, o Sr. Deputado e 
Ex-Presidente José Lopes da Silva Viana!

Encaminhou-se a procissão festival da Ponte Grande para o 
Largo da cadeia, e passando defronte da casa do Sr. Comendador do 
Cruzeiro, Joaquim José de Meireles Freire, teve S. Sa. a infeliz lem-
brança de chegar de capote à sua sacada, e de obrigar a fazer alto o 
batalhão, e os presos para entoar por variadas formas o Yo triunphe! 
E o mais engraçado é, que um dos crimes do ex-deputado Otoni no 
processo, que no Sabará se lhe ajeitou, consiste em não haver tirado 
o chapéu nesta ocasião, dando-se vivas ao imperador, como se em 
tais circunstâncias devesse o ex-deputado Otoni corresponder hu-
milde, e com o chapéu na mão, aos insultos da canalha, porque entre 
os seus urras e morras podia algum capote19 ter a sem-cerimônia de 
misturar o nome respeitável do chefe da Nação.

Na distribuição dos impropérios, cabia quase sempre um qui-
nhão especial ao capitão da casaca branca, como desde Santa Luzia 
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resolveram designar-me. Não aplaudia eu por certo as provocações 
ao meu assassinato, mas quando me diziam simplesmente: “O da ca-
saca branca é o capitão deles” ou outras expressões equivalentes, não 
deixava de ufanar-me por haver quem me honrasse com o primeiro 
lugar no meio de pessoas de tão subido e aquilatado merecimento.

Nos dias 22 e 23 melhorou nossa posição na cadeia da Cidade 
do Sabará; mas algumas atenções do delegado, o Sr. Assis Marinho, e 
do carcereiro, tornaram-se logo suspeitas ao ponto de não ter o pró-
prio delegado permissão de falar-nos, senão em presença do oficial 
comandante da Guarda, e de tirar-se ao carcereiro a chave da sala, 
onde estávamos presos. Apesar destes contratempos, esquecidos da 
judiciosa lição da velha siracusana, estávamos entregues ao prazer 
de haver escapado às garras de um tirano, como o Sr. Ataíde, mal 
pensando, que bem teriam de fazê-lo outros piores. Assim, porém, 
sucedeu com o Sr. Tenente-Coronel José Marinho de Azevedo, e o seu 
major, o Sr. Lucas Antônio Monteiro de Barros, aos quais se encarre-
gou a condução dos presos do Sabará para o Ouro Preto.

Na manhã do dia 24, um estrangeiro de fisionomia patibular, 
com as insígnias de oficial da Guarda Nacional, entrou na sala, onde 
estávamos, com a mão no punho da espada, acompanhado do car-
cereiro e de guardas, que carregavam uma porção de algemas e cor-
rentes. Depois de escolher umas algemas, o miserável entregou-as 
ao carcereiro, mostrando a quem as destinava. Otoni! José Pedro! 
Assim chamou o feitor por seus escravos, e tivemos a honra de ser os 
primeiros designados para o sacrifício. Algemados e encorrentados 
dois a dois, saímos todos com passo firme, e direi mesmo orgulhosos 
com os ferros, sem que um só desse o mais insignificante sinal de 
fraqueza, ou cobardia.

Estava de novo reunida a canalha de gravata lavada, a quem 
se deu o prazer de cevar sua ignóbil vingança por duas longas horas, 
em que por escárnio fomos conservados naquele estado, expostos a 
todo o rigor do sol de agosto, e aos ditos da multidão na praça do Sa-
bará. As influências sabarenses mostraram-se esquecidas de que os 
rebeldes, poucos dias antes naquela mesma cidade, tomada por eles 
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de assalto no dia 10 de agosto, haviam tido um comportamento opos-
to, protegendo indistintamente pessoas e propriedades, e chegando 
seu cavalheirismo ao ponto de deixarem tranquilos os Srs. Vigário da 
Igreja e outros cidadãos em suas próprias casas, donde poucas horas 
antes se fazia contra os assaltantes vivíssimo fogo. Que uns certos as-
sim procedessem acerca dos insurgentes, não admira, pois davam o 
que tinham; mas o Sr. M. A. Pacheco (barão do Sabará) não devia dar 
por compensada a generosidade dos rebeldes com os tabuleiros de 
comida, que S. Sa. enviava aos presos. O Sr. Pacheco é dos poucos le-
galistas que não veio ver a festa; mas o Sr. Pacheco era o comandante 
militar da cidade, e não posso deixar de considerá-lo conivente.

Na categoria dos algemados e encorrentados, remetidos do 
Sabará para o Ouro Preto, foram também incluídos o Sr. Padre Fran-
cisco de Paula Teixeira e o Sr. José Esteves Gaio, esse pai infeliz, que, 
tendo sido preso longe do estrépito dos combates, no Distrito do Ita-
tiaiuçu, viu correr o sangue de seu filho inerme assassinado infame-
mente por 40 legais!

À uma hora da tarde, partimos finalmente do Sabará. Eu e meu 
amigo, o Sr. Dias de Carvalho, havíamos sido colocados à frente dos 
prisioneiros, e tão sobranceiros estávamos aos nossos pequeninos 
perseguidores, que, para satisfazer a curiosidade de uma luneta as-
sestada de certa loja sobre as nossas algemas, com ostentação as 
apresentamos aos curiosos. Uma senhora, a quem era impossível que 
nos dirigíssemos, por mais prazer que ela mostrasse em ver a festa, 
teve a desumanidade de dizer-nos da janela imediata: “Estou vendo 
mesmo”. Vinguemos o belo sexo do Sabará acrescentando que, não 
longe dali, dois semblantes angélicos estavam banhados em pranto.

Descrever os vexames e violências, com que nessa jornada fo-
mos martirizados, e as novas e fundadas apreensões de assassinatos, 
seria longo e fastidioso; limito-me, pois, a contar um fato, que ca-
racteriza suficientemente os nossos carrascos. Uma légua teríamos 
caminhado, quando a Providência deparou-nos com uma fonte em 
lugar sombrio, onde os míseros presos começavam a refrigerar-se 
do intensíssimo calor; então uma voz rouca e satânica bradou da re-
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taguarda: “Não há liberdade de beber água!!” Era o distribuidor das 
algemas e correntes, o estrangeiro de cara patibular, cuja ferocidade 
excitada por evidente embriaguez, nos patenteou por vezes os desíg-
nios mais atrozes.

Assim como, porém, no dia da partida de Santa Luzia nos so-
correu a Divina Providência com as simpatias, bem que tímidas, de 
alguns oficiais subalternos do Sr. Ataíde, assim nesta conjuntura crí-
tica nos revelou um defensor generoso, que tinha por demais, para 
impedir o crime, a energia de levantar a voz diante de seus indignos 
superiores, e até de falar-lhes na sua espada. Era o honrado legalista, 
o Sr. Major Antônio Nunes Duarte, que replicou à voz satânica, pro-
testando, que os presos haviam de beber água, enquanto tivessem 
sede, e comer, quando houvesse o quê, e dirigindo-me a palavra, e 
aos meus ilustres companheiros, pediu-nos, que nos não assustásse-
mos com aquelas vozearias, pois tínhamos ali defensores: declarou 
mesmo que tencionara retirar-se do Sabará para a sua fazenda, mas 
que ouvindo certas conversações sinistras acerca dos presos, se re-
solvera, para proteger-nos, a acompanhar o batalhão até o Ouro Pre-
to, que a sua espada nos defenderia, e que tinha ali entre os soldados 
e oficiais muita gente, que o ouvisse; lamentou a opressão que nos 
causavam os ferros, mas que a isto não pudera obstar, porque se lhe 
havia alegado ordem superior.

Assim, fomos arrastados três léguas; em caminho, o Sr. Tenen-
te-Coronel Comandante muitas vezes percorreu a fila dos algema-
dos e encorrentados para bradar-lhes com voz de estentor: Avança! 
Avança! E não tendo eu outro meio de reagir contra a força e a bruta-
lidade, retardava acintosamente o passo já vagaroso em tais ocasiões.

Chegados ao Arraial de Congonhas, fizemos alto defronte da 
Igreja do Bonfim, que os defensores do trono e do altar iam conver-
ter em enxovia por aquela noite. Horas se consumiram no arranjo da 
nova cadeia, e enquanto os Srs. Marinho e Monteiro de Barros lhe 
pregavam as portas, os mártires haviam caído por terra, sucumbindo 
à fadiga e ao peso dos ferros. Nestas circunstâncias, apareceu-me o 
Sr. Francisco de Assis Pinheiro, legalista do meu conhecimento, resi-



364 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

dente em Ouro Preto, e disse-me que ia empenhar-se com o Sr. Te-
nente-Coronel para permitir que no dia seguinte eu me servisse de 
um cavalo que me oferecia. Presente estava o baxá, e era tal a minha 
indignação, que, esquecendo os conselhos da prudência, respondi 
que visto ser necessária graça do Sr. Tenente-Coronel, eu recusava o 
obséquio, pois o único favor que desejava merecer de S. Sa. era que, 
se tinha de assassinar-me, poupasse o martírio, e mandasse meter-   
-me logo uma bala na testa. Apesar desta resposta, o meu obsequioso 
benfeitor não desistiu do intento de aliviar-me da opressão, e uma 
boa hora depois de encerrado no templo-enxovia conseguiu do baxá 
a graça de nos mandar tirar os ferros para dormirmos. Esta ação mais 
tarde reclamou para si o Sr. Major Lucas Antônio Monteiro de Barros.

As profanações, de que foi teatro a Igreja do Bonfim, são inu-
meráveis. É em si inqualificável o desacato de serem arrastados com 
algemas e correntes para o templo da oração um pároco e dois sacer-
dotes respeitáveis; mas o desacato em si é nada comparado com as 
circunstâncias de que foi acompanhado. Quando os novos muçulma-
nos experimentavam a têmpera das espadas, e as arrastavam pela 
Igreja de Deus, cometendo toda casta de irreverências, o grito do de-
ver sufocava no espírito do respeitável vigário de Barbacena todas as 
considerações humanas de terror. Ainda algemado, o Sr. Joaquim Ca-
milo de Brito, não cessou de protestar contra as profanações, e se lhe 
coube em resposta a irrisão e o escárnio, nem por isso menos aplau-
diram sua energia os homens religiosos. O que diria Chateaubriand, 
que com tanta eloquência estigmatizou no gênio do cristianismo os 
revolucionários da França, porque edificaram casas de correção so-
bre o jazigo dos mortos; o que diria Chateaubriand, se visse o santuá-
rio de Deus convertido em calabouço de seus ministros!

Pouco depois de se nos tirarem os ferros pelo empenho oficio-
so do Sr. Pinheiro, chegou a Congonhas o Sr. Capitão Bento Leite, e 
anunciou aos presos, da parte do Sr. Barão de Caxias, que S. Exa. fica-
ra indignado ao saber em Sabará o tratamento infame de que éramos 
vítimas, e nos mandava declarar que nenhuma parte tivera em tal 
brutalidade; acrescentando o Sr. Capitão Leite que recebera ordens 
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terminantes para acompanhar-nos até o Ouro Preto com a missão 
especial de proteger-nos contra a ferocidade dos nossos condutores, 
e que o Sr. Barão sentira não ter cavalgaduras para nos enviar. Veri-
ficou-se depois a sinceridade com que o nobre barão interveio neste 
caso em favor dos oprimidos, porque S. Exa. de volta ao Ouro Preto, 
repreendeu severamente o Sr. Tenente-Coronel Marinho.

Em Congonhas, esquecemo-nos de que S. Exa devera ter sabi-
do do tratamento também infame que nos tocou em Santa Luzia, e do 
modo por que dali nos arrastou o Sr. Ataíde, e considerando somente 
na remessa que S. Exa. nos fazia de um protetor autorizado, aceita-
mos cordialmente as satisfações de S. Exa. Da chegada do Sr. Capitão 
Leite dataram os obséquios do Sr. Major Monteiro de Barros, que até 
ali se limitara a bem estéreis oferecimentos, feitos ao meu amigo Sr. 
João Gualberto. Pareceu-nos enxergar no Sr. Monteiro ausência de 
coragem para carregar com as consequências naturais de tamanho 
canibalismo, não imitando nisto o seu amigo, seu tenente-coronel e 
seu assessorado, pois este ao menos tinha o mérito da franqueza. O 
certo é que depois de um dia tão calamitoso, foi verdadeira noite de 
rosas a que passamos estendidos sobre alguns couros e esteiras no 
calabouço-lgreja do Bonfim.

Além dos 10 presos, cujos nomes tenho mencionado, e que 
eram denominados presos de Estado, trazia o Sr. Marinho do Sabará 
uma leva de 200 rebeldes, destinados ao recrutamento e aprisiona-
dos em Santa Luzia: eram do número dos que com mais vigor pica-
vam a retaguarda da coluna do Sr. Barão, e que, tendo-se internado 
muito no conflito, não tiveram meio de retirar-se quando o Sr. José 
Joaquim de Lima achou franca a entrada do arraial pelo lado da Lapa. 
Como não chegavam os ferros para tamanha leva, declarou-se por 
escárnio que os recrutas viriam trelados à maneira de cães. De fato, 
assim saíram do Sabará também dois a dois, atados com cordas, em 
três lugares distintos, o braço esquerdo de um com o braço direito de 
outro, e entalados apertadamente.

Apesar de todos os vexames e tiranias, esses soldados, a quem 
ainda hoje se faz a injúria de assoalhar, que não tinham convicções, 
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discutiam seus direitos na Igreja do Bonfim, e longe de mostrarem-  
-se acobardados, comemoravam prodígios de valor, que se ufanavam 
de haver praticado na perdida batalha. Entendia o soldado rebelde o 
mais insignificante que em Santa Luzia, bem como em Sabará, Que-
luz, Caeté, etc., só tinha combatido pela liberdade contra o ministério 
absolutista e a lei tirânica da reforma: estavam impenitentes, e era 
verdadeiramente admirável tão nobre e geral dedicação.

Partimos de Congonhas no dia 25, já desassombrados das 
algemas e correntes; vínhamos a cavalo; mas não se nos confiaram 
as rédeas, e um dentre os guardas tirava pelo cabresto o animal de 
cada preso. Dormimos no Rio das Pedras, e no dia seguinte na Casa 
Branca, onde a matriz foi também convertida em cadeia dos rebeldes 
destinados para o recrutamento, enquanto os chamados presos de 
Estado recebiam numa casa particular os obséquios do Sr. Monteiro 
de Barros, estando debaixo da guarda e proteção do Sr. Capitão Leite 
e major Nunes Duarte.

Quando saí de Congonhas passei pela dor de encontrar tam-
bém presos a meu pai, o Sr. Jorge Benedito Otoni20, e a meu irmão, o 
Sr. Honório Benedito Otoni, que vinham expiar o crime de estarem 
ligados por vínculos tão estreitos ao rebelde Otoni, não havendo eles 
tomado a mínima parte na rebelião. Nunca, durante as crises deste 
ano, fui assaltado de tão fortes emoções como neste encontro; mas 
felizmente pude beber lições de resignação na coragem com que meu 
venerável pai afrontava o destino. — “Meu filho! É no tempo do infor-
túnio que se reconhece a verdadeira coragem!’’; foram estas as únicas 
palavras que me dirigiu meu pai, enquanto eu lhe beijava a mão e pe-
dia a sua benção. Tive também a consolação de vê-lo, e os seus com-
panheiros tratados cavalheiramente pelo Sr. Major de Comissão João 
Crisóstomo Gomes da Silveira, que os conduzia da Comarca do Serro.

No dia 27, fizemos a entrada no Ouro Preto. Parece que o Sr. 
Tenente-Coronel Marinho predispusera os seus correligionários da 
capital para alguma cena nessa ocasião; o certo é que veio música 
da cidade para harmonizar com duas ou três detestáveis cornetas, 
que vinham à frente do batalhão, e que novas apreensões começa-
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ram a inquietar-nos. Por felicidade nossa, os presos do Serro, contra 
os quais não existiam tamanhas animosidades, chegaram uma ou 
duas horas antes de nós; e o Sr. Coronel José Feliciano de Morais Cid, 
comandante militar da praça, avaliando, pelo que a estes sucedera, 
o recebimento que estava reservado aos de Santa Luzia, apressou-  
-se, como militar brioso, a tomar providências para evitar qualquer 
atentado. O Sr. Cid julgou mesmo conveniente ir amparar-nos com o 
prestígio de sua autoridade, e acompanhado pelo seu ajudante de or-
dens, o Sr. Tenente-Coronel Antônio Martins da Costa, foi encontrar 
ainda fora da cidade a força e os prisioneiros.

Ao encontrar-nos, o Sr. Coronel Cid significou imediatamente 
as intenções generosas de que vinha animado, estranhando a ma-
neira por que nos conduziam sem nos deixarem ao menos o meneio 
das rédeas; e autorizou-me, por este seu proceder, para acusar em 
face o Sr. Tenente-Coronel Marinho das violências que havia contra 
nós exercitado. O cobarde nem ousou responder; e o Sr. Coronel Cid 
teve a bondade de me dizer que vinha quebrar-nos os ferros, que 
supunha ainda trazíamos, e dirigindo-se ao comandante da força, lhe 
disse: “Não é assim que devem ser tratados homens, que foram há 
pouco representantes da Nação”.

O digno comandante militar impôs silêncio à música, que co-
meçava a solenizar a ovação dos heróis de Queluz, comandados pelo 
Sr. Marinho, e fez valiosos esforços, bem como o Sr. Tenente-Coronel 
Martins, para conter nas raias do respeito várias reuniões de ava-
lentoados legalistas, que pareciam postados de encomenda no Largo 
do Rosário, e em outros pontos, talvez com o fim de tirar em presos 
desarmados desforra desses terríveis sustos, de que os vieram de-
sassombrar socorros inteiramente estranhos à Província de Minas 
Gerais: ainda na praça da cadeia foi mister que o Sr. Tenente-Coro-
nel tirasse a espada para conter a canalha, disposta a praticar, como 
entendia, os conselhos de energia violenta, dados pelo Sr. Bernardo 
Jacinto da Veiga aos seus delegados.

Para nos acobertar de maiores insultos, o Sr. Coronel Cid exigiu 
que fôssemos de pronto recolhidos à cadeia, mas o carcereiro alegou 



368 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

ordens expressas para nos não receber, sem que fôssemos à presen-
ça do chefe de polícia. Dir-se-ia que todas as hipóteses haviam sido 
previstas, exceto a da intervenção generosa do Sr. Cid! Ordenou o Sr. 
Comandante Militar que ficássemos provisoriamente retidos no cor-
po da Guarda, e S. Sa. foi pessoalmente ao palácio solicitar que se ex-
pedissem ordens, a fim de sermos recolhidos à prisão independente-
mente de novos passeios pelas ruas da cidade; mas estas exigências 
eram filhas de considerações mui nobres e elevadas, e não podiam 
achar eco no coração rancoroso e pequenino do Sr. Bernardo Jacinto 
da Veiga. Forçoso foi repetir a procissão, e comparecer na Secreta-
ria da polícia perante o Sr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, 
que aliás nem ao menos procurou justificar a necessidade de nossa 
presença ali, fazendo-nos o interrogatório, a que devia proceder na 
forma da lei.

Preenchida a simples formalidade de escrever o secretário os 
numes dos 10 presos de Estado, voltamos para a cadeia, sempre de-
baixo da valiosa proteção do Sr. Coronel José Feliciano de Morais Cid 
e do seu ajudante de ordens, o Sr. Tenente-Coronel Antônio Martins 
da Costa os quais por estes favores penhoraram a gratidão eterna e 
as simpatias de todos os proscritos.

Escrito na cadeia do Ouro Preto, aos 12 de setembro de 1842.

(Por T. B. Otoni).

Maneira por que foram tratados os presos políticos na 
cadeia do Ouro Preto

Estavam satisfeitos enfim os votos mais ardentes de Bernardo 
Jacinto da Veiga e do chefe de polícia Vasconcelos.

O contentamento enchia-lhes os corações, e em traços de pra-
zer lhes assomava aos semblantes, porque viam trancados na cadeia 
do Ouro Preto a Teófilo Benedito Otoni, José Pedro Dias de Carvalho, 
doutores Joaquim Antão, Melo Franco, Camilo, Godói, e João Gualberto 
Teixeira de Carvalho. Tudo quanto de mais delicioso pode oferecer a 
vingança às almas, que a apreciam, Veiga e Vasconcelos o saboreavam.



J. P. DIAS DE CARVALHO
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Outros homens respeitariam um infortúnio, ao qual acompa-
nhava tão cândida probidade; outros homens tributariam considera-
ção a adversários, que, depois de haverem combatido com lealdade, 
respeitando tudo quanto na sociedade respeito merece, com uma de-
dicação, com uma generosidade de que poucos exemplos se encontra-
ram, longe de lançarem mão de todos os meios para prolongarem uma 
luta cujo desfecho não se poderia então calcular qual fora, quando lhes 
era livre ao menos subtraírem-se à perseguição de seus adversários, 
entregam-se voluntários aos ferros da legalidade, e com toda a for-
taleza de espírito, com toda a coragem, que somente uma convicção 
profunda pode dar, preparam-se para responder aos tribunais do País.

Entretanto, Bernardo Jacinto da Veiga e Vasconcelos excogitam 
meios para os atormentarem, e preparam às suas vítimas as maiores 
privações. Como se fossem os presos políticos salteadores afamados, 
sobre quem a Justiça de há muito tinha suas vistas, e cuja captura 
fora um benefício à sociedade, organizou-se para eles um novo re-
gulamento, que, entre outras disposições, continha a proibição de 
poderem os presos ter comunicação de uns para outros aposentos 
depois das cinco horas da tarde; suas famílias não os podiam visitar, 
senão com muita dificuldade, e sempre escrupulosamente vigiadas; 
proibiu-se a homens tais o poderem ter uma garrafa de vinho em seu 
jantar; depois das cinco horas nada podia entrar na prisão, e a tanto 
chegou o rigorismo a este respeito, que achando-se gravemente en-
fermo o doutor Godói, e sendo atacado de um acesso repentino, re-
ceitou o doutor Melo Franco, e mandou-se apressadamente à botica: 
chegou, porém, o remédio depois que eram dadas as cinco horas, e 
não se pôde alcançar licença para se abrir a porta e entregar-se por 
uma abertura da grade o remédio.

Viu-se na Província de Minas o que nunca costuma a aconte-
cer: porque em comoções da natureza das que tiveram lugar em São 
Paulo e Minas costumam os governos a encontrar embaraços para 
satisfazerem às exigências, sempre exageradas, do partido vencedor; 
entretanto que em Minas era o presidente o que se lastimava doloro-
samente, porque (dizia ele) não havia rebelde que não tivesse mui-
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tos padrinhos, isto porque um ou outro legalista lhe pedia para que 
consentisse a este ou àquele dos insurgentes alguma coisa das mais 
ordinárias. Enquanto, porém, o presidente e o chefe de polícia tudo 
empenhavam para atormentarem os presos, estes pela sua parte 
apresentavam uma coragem, uma energia e independência superio-
res às circunstâncias; procedimento este, que, em vez de convencer 
aos dois baxás da superioridade que sobre eles tinham seus encar-
cerados adversários, os irritava ainda mais, e os levava a dobrarem 
a opressão, acreditando que com ela poderiam amolgar tão nobres 
caracteres. Não tiveram, porém, o prazer de receberem uma súplica, 
nem um empenho; quanto mais tiranos se apresentavam eles, mais 
os desprezavam os presos.

Era para os tribunais do País que eles apelavam, e os tribunais 
corresponderam fielmente a tal expectativa. Os baxás embriagaram-  
-se de opressão; mas a justiça independente do País, e ao depois a 
divina clemência do monarca, veio curar as tão profundas úlceras, 
que a mão malvada de estúpidos e brutais dominadores havia aberto 
na parte a mais sã do corpo mineiro; sendo certo que a 14 de março 
todos os que na cadeia do Ouro Preto haviam sido vítimas da tirania 
do presidente Veiga e do chefe de polícia Vasconcelos, estavam resti-
tuídos ao seio de suas famílias, aos abraços de seus amigos pelo voto 
livre e consciencioso dos tribunais independentes do País, sem que 
algum se abaixasse a mendigar proteção de adversários, que com 
tanta justiça desprezavam.

Maneira desleal por que foram tratados os que se 
apresentaram à legalidade

Já viu o leitor que um dos meios de que se servira o gover-
no para suplantar o Movimento de Barbacena fora fazer aparecer a 
Proclamação de 19 de Junho, que em outro lugar ficou transcrita, e 
em que se prometia o perdão a todos os que abandonassem as filei-
ras insurgentes; e que muito concorreram para o enfraquecimento 
e a dispersão das forças os editais do barão de Caxias e comandante 
das Armas da Província, intimando aos guardas nacionais que depu-
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sessem as armas, a fim de que não fossem recrutados. Além do que 
continham os editais, o general fazia constar, por meios secretos e 
confidenciais aos chefes os mais notáveis, que se podiam sem susto 
apresentar, na certeza de que nada lhes aconteceria.

Antes de 20 de agosto, os amigos e emissários do governo, es-
crevendo ou falando com alguns influentes, faziam-lhes ver quanto 
lhes era necessário e útil depor as armas, para se aproveitarem da 
beneficência imperial, garantida na Proclamação de 19 de Junho, a 
fim de evitarem não só as penas corporais, que poderiam sofrer em 
virtude do crime, mas também a perda total de suas fortunas amea-
çadas pelo Aviso de 23 de Junho.

Estas solicitações produziram um maravilhoso efeito a favor 
da legalidade. Muitos dos que se tinham comprometido, pensando 
que a questão seria de mais fácil solução, principiavam a desanimar, 
e essas sugestões os decidiram a que abandonassem inteiramente 
os insurgentes. Foi por este meio que a coluna da legalidade viu dis-
persar-se diante de si a que tão forte oposição lhe fizera no ponto do 
Paraibuna, e cujo valor era tal, que, depois do primeiro revés, outra 
vez se reunira, bem que já não tão forte, e fizera ainda vigorosa resis-
tência às forças da legalidade.

Foi ainda a essas promessas que o governo deveu a dispersão 
da coluna da estrada do Rio Preto. Entretanto, o comandante da colu-
na do Paraibuna, que a abandonara e se fora apresentar ao da coluna 
da legalidade, reclamando em seu favor a promessa imperial, contida 
na Proclamação de 19 de Junho, foi remetido para a corte, depois 
para a Província de Minas, e tendo habitado as fortalezas do Rio de 
Janeiro, foi experimentar os horrores das cadeias do Ouro Preto, de 
Barbacena e da Piranga; e foi só depois de 16 meses de prisão e sofri-
mentos, que foi restituído à liberdade, pela absolvição que tivera do 
júri da Piranga. Um dos maiores influentes da Vila do Pomba, que, se 
o quisesse, teria, à frente de 600 homens, que naquela vila se acha-
vam reunidos, obstado aos progressos da legalidade por aquele lado, 
o doutor Apolinário José da Silva, e que se fora apresentar ao coman-
dante da coluna legalista, que marchou sobre a Pomba, foi remetido 
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preso para a corte, processado, outra vez preso na Província, e por 
fim absolvido por via de recurso que intentara.

O comandante da coluna do Rio do Peixe, José Joaquim Alves, 
que, dispondo de 800 homens, colocados em ótimas posições, pu-
dera ter obstado a marcha da coluna legalista, que por aquele lado 
avançara esse comandante, que, pelas insinuações do desembarga-
dor Honório, não só abandonara aquele ponto, mas concorrera in-
diretamente para a dispersão daquela luzida coluna, e que se apre-
sentara às autoridades legais, reclamando em seu favor a promessa 
imperial, foi processado, considerado cabeça de rebelião, preso, e 
absolvido por via de recurso.

Os influentes da Vila de Lavras, que dispersaram a força exis-
tente naquela vila, e chamaram a autoridade para que fosse em paz 
exercer a sua jurisdição, e isto a 22 de julho, foram perseguidos de 
uma maneira atroz e bem que uma vez absolvidos, foram com todo o 
despotismo segunda vez presos e processados.

O venerável Gabriel Francisco Junqueira, que, à frente de uma 
coluna forte, e vitoriosamente rechaçara as forças da legalidade no 
ataque do dia 20 de julho, dado na Fazenda do Ribeirão, pouco dis-
tante da Vila de Baependi, se fora apresentar às forças da legalidade, 
protestando obediência ao governo, e dissolvera uma tão respeitável 
coluna, quando a revolução estava ainda em sua virilidade, isto para 
gozar dos efeitos da Proclamação de 19 de Junho, o respeitável Jun-
queira foi preso, remetido para a corte, e duas vezes processado na 
Província, bem que absolvido houvesse sido da primeira, por via de 
recurso.

O tenente-coronel Modesto Antônio de Almeida, que se acha-
va à frente da forte reunião do Pé do Morro, para com a qual tinha a 
maior e bem merecida influência, e que, solicitado pelos mais distin-
tos governistas da Diamantina para deixar os insurgentes, garantin-
do-lhes eles a anistia, em virtude da Proclamação Imperial, assegu-
rando-lhe, que ficaria tranquilo em sua casa se se viesse apresentar 
às autoridades legais, foi preso, e imediatamente remetido para Ouro 
Preto; porque os legalistas nada mais desejavam do que verem-se 
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desassombrados do tenente-coronel Modesto, cujo prestígio e au-
toridade não só no Município da Diamantina, mais ainda nos vizi-
nhos, os aterrava, e tal foi a iniquidade da traição praticada com este 
distinto cidadão, que, sendo ele solto no Ouro Preto, quando voltava 
para a Diamantina, soube que estava ali processado; procurou o Rio 
de Janeiro, e mesmo aí o vieram buscar as precatórias, conduzidas 
por quem lhe havia garantido a anistia. Foi só depois de graves incô-
modos, incalculáveis prejuízos, e horrorosas despesas, que pôde ele 
obter a sua absolvição por via de recurso.

No Arraial de Santa Quitéria, todos os indivíduos, que se ha-
viam apresentado ao major Mariano, e dele obtido guias, foram em 
uma noite dada procurados, e muitos deles presos, conduzidos para 
a cadeia do Sabará, em que, sem que se lhes formasse processos, ja-
zeram por mais de seis meses.

Os oficiais e muitas praças do Batalhão de São João del-Rei, 
que se tinham apresentado, uns ao coronel Mateus, outros ao coro-
nel Manuel Antônio, e deposto as armas, foram conduzidos à cadeia, 
entre as vaias da populaça, assoldadada pelos tigres daquela cida-
de, para os assassinarem; e o bárbaro e atrocíssimo atentado de um 
massacre em massa, e perpetrado sobre pais de famílias, cidadãos 
sempre pacíficos e respeitáveis, houvera tido lugar, se o não obstasse 
o coronel Manuel Antônio da Silva; mas a sua interferência não pôde 
livrar os infelizes de serem arrastados em grossas correntes, como 
em outro lugar se há de ver, até o Rio de Janeiro.

O doutor Manuel Jacinto Rodrigues Véu, o padre Francisco de 
Sousa, que, à frente de uma respeitável coluna nas Dores do Indaiá, 
dissolveram-na, e se foram apresentar às autoridades, foram meti-
dos na cadeia de Pitangui, daí conduzidos para a do Ouro Preto, onde 
foram conservados por mais de seis meses, até que o juiz de direito 
do Sabará os provesse no recurso que tinham intentado.

O doutor Honório Rodrigues de Faria e Castro, os Nogueiras, e 
todos os que, como Gabriel Junqueira, concorreram para a dispersão 
da formidável e valente coluna do Ribeirão, foram processados e per-
seguidos, e muito extensos teriam sido os seus padecimentos, se a 
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Providência lhes não deparasse no doutor Tristão Antônio de Alvaren-
ga um juiz imparcial, que, revogando as acintosas pronúncias de um 
Aleixo, restituiu-lhes o sossego. Enfim, não houve na Província de Mi-
nas um único indivíduo, que, aceitando o conselho imperial, abando-
nasse a revolução, e fizesse mesmo serviços importantíssimos à lega-
lidade, como os fizeram da maior valia os comandantes das colunas do 
Paraibuna e Rio do Peixe; não houve um, que, confiado na palavra do 
general da legalidade, se fosse apresentar às autoridades, ainda antes 
de decidida a luta, que não fosse tratado com revoltante infidelidade.

O coronel Marcelino Armond, que recusara acompanhar a for-
ça saída de Barbacena, e que somente por este fato mostrava recuar 
da revolução, esse homem constantemente pacífico, cuja fortuna e 
procedimento é uma garantia para a ordem pública, foi processado, 
e chamado a juízo.

Luís Fortunato de Sousa Carvalho, que tivera solene promessa 
de não ser incomodado, se, em virtude do edital do general-em-chefe 
e comandante das Armas abandonasse a revolução, e que isto cum-
prira, separando-se do exército no ponto da Bocaina, foi processado, 
mandado prender por aqueles mesmos que lhe tinham dado palavra 
de honra de que não seria ele incomodado, e julgado inocente pelo 
júri de Mariana.

Enfim, longo e fastidioso fora o enumerar todos os atos de 
perfídia praticados pelas autoridades legalistas, instigadas pelo 
presidente Veiga. Este homem comprazia-se em iludir e escarnecer 
os infelizes, que, ao aspecto de uma perdição completa, ou que por 
uma veneração digna de elogios para com os conselhos do monar-
ca, exarados na Proclamação de 19 de Junho, abandonaram a revo-
lução, apresentaram-se às autoridades, muitos confessando que se 
achavam em erro, e dando mostras do mais sincero arrependimento, 
fazia-os assinar protestos de adesão ao governo, e os mandava per-
seguir sem misericórdia; plantando com tal procedimento no ânimo 
dos povos a desconfiança para com as promessas do monarca, que 
o presidente Veiga converteu em uma rede, em um laço indecente, 
armado à boa-fé dos cidadãos.
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Os processos

Vencida a revolução, acreditou Bernardo Jacinto da Veiga que, 
para desgraça dos mineiros, fora conservado na presidência de Mi-
nas, quando o governo seguia para com os paulistas uma política 
diversa, mandando-lhes um outro presidente, e um outro chefe de 
polícia, demitindo os que tinham assistido à luta, que era ele o sobe-
rano de um país conquistado; e concentrando em si todos os pode-
res, expedia por sua própria autoridade, ainda depois de restabeleci-
das as garantias, ordens para que fossem presos indivíduos, que, no 
seu entender, deviam ser pelas autoridades judiciárias considerados 
cabeças da rebelião por ele e pelo governo-geral criada; foi isto que 
praticara com alguns indivíduos da Vila de Queluz, a um dos quais o 
juiz de direito respectivo concedeu habeas corpus.

Em todos os países, ainda mesmo despóticos, em caso de re-
volução, o governo propriamente dito debela os facciosos, empre-
ga contra eles a força armada; mas depois de os derrotar, deixa o 
cuidado da punição ao Poder Judiciário; o presidente Veiga, porém, 
pretendeu dirigir, e de fato dirigiu, toda a Justiça; era ele quem indi-
ciava os que deviam ser pronunciados, e a tanto levou as suas exigên-
cias, que intimou ao vigário capitular a ordem de perseguir com as 
penas canônicas àqueles eclesiásticos que aderiram ao movimento, 
mas cujos atos não eram tais, que os pudessem qualificar cabeças de 
rebelião.

A fala, com que abrira o presidente a sessão da Assembleia 
Provincial em outubro de 1842, continha uma asseveração, aconse-
lhada sem dúvida por uma política esclarecida, mas que os aconte-
cimentos posteriores demonstraram ser o fruto de uma hedionda 
hipocrisia, de uma insuportável má-fé, e de uma ironia a mais pican-
te: porque, enquanto o presidente se comprazia com a Assembleia 
Provincial, por isso que somente sobre as cabeças de meia dúzia de 
indivíduos (dizia ele), deveria recair a punição, conforme o Código 
Penal, enviava o chefe de polícia Resende para a Comarca do Rio das 
Velhas, com a intuição sem dúvida de o fazer percorrer toda a Pro-
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víncia, e tão vasta colheita lhe havia recomendado, que só no proces-
so do Sabará foram pronunciados como cabeças de rebelião vinte e 
cinco indivíduos, sendo que já o chefe de polícia Vasconcelos havia 
pronunciado quatro na capital, donde se conclui, que a meia dúzia a 
que se referia o presidente Veiga, tomada a base sobre o processo do 
Sabará, deveria subir a mais de quatrocentos indivíduos pelo menos.

O que revolta é o pensamento com que o presidente Veiga re-
digira a fala de abertura mencionada; sabia ele que muitos indiví-
duos, julgando-se mais ou menos comprometidos, se haviam posto 
em resguardo para evitarem a prisão; para os tranquilizar, portanto, 
e levá-los a facilitarem eles mesmos a captura, fazia ele aquela decla-
ração autêntica, e não só isso, mandava circular pela Província com 
toda a segurança, que somente seis determinados indivíduos seriam 
pronunciados e perseguidos; alguns deixaram-se embair desta per-
fídia, e foram vítimas de sua credulidade.

O chefe de polícia interino, Dr. Resende, foi à Vila de Santa 
Bárbara, onde inquiriu testemunhas; de lá seguiu para Sabará, e aí 
concluiu o processo, que se dizia compreender toda a comarca; en-
tretanto, dezenas de indivíduos, que por ordem do delegado do Sa-
bará se achavam na cadeia, foram nela conservados, bem que não 
houvesse contra eles depoimento, nem fossem ao depois pronuncia-
dos. Dois outros indivíduos, que haviam sido pronunciados irregu-
larmente pelo delegado de Pitangui, como cúmplices de rebelião (o 
alferes José Ferreira de Oliveira) e (o capitão Manuel Teixeira), bem 
que não compreendidos nesse processo, continuaram a ser perse-
guidos, e os foragidos da Vila do Curvelo, município pertencente à 
mesma comarca, continuaram também a ser perseguidos pelas res-
pectivas autoridades.

Assim, pois, as excursões do chefe de polícia não tinham ou-
tro algum resultado para os comprometidos senão o aumentar-se o 
número dos processantes; não era, portanto, o desejo de tranquili-
zar a população, não era o dever de chamar à ordem os exagerados 
delegados quem aconselhara ao presidente essa medida, mas sim o 
temor canibal que tinha ele de que um ou outro delegado pudesse 
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condescender com algum dos comprometidos, e que, uma só vítima 
escapasse à foice do extermínio. Todavia, o chefe de polícia interino 
tirou largas vantagens dessa comissão, pois que, havendo inquirido 
as testemunhas, e não lançando as pronúncias nas vésperas das elei-
ções, deu isto motivo a que obtivesse ele algumas dezenas de votos 
nos colégios do Sabará e Santa Bárbara.

Recolheu-se o chefe de polícia para o Ouro Preto, e bem que 
estivessem na cadeia daquela cidade homens, que apareceram ao de-
pois pronunciados em Sabará, não lhes foi intimada essa pronúncia 
pelo espaço de quase dois meses, e havendo um dos assim pronun-
ciados (Otoni) requerido ao mesmo chefe de polícia, muito depois 
que voltara este do Sabará, para que na forma da Constituição lhe 
fizesse constar o motivo de sua prisão, teve por despacho um “breve-
mente”, que só se realizou no mês de janeiro.

Estava então reunido o júri, perante o qual deviam compare-
cer os pronunciados pelo chefe de polícia Vasconcelos. O presidente 
Veiga, persuadido de que acharia no júri da capital um instrumento 
facilmente maneável e dócil às suas insinuações, tinha a intenção de 
chamar todos, os comprometidos a responderem perante aquele júri. 
As absolvições, porém, do Dr. Antão e Dias de Carvalho, lançando-o 
em furor, fizeram-no adotar outra resolução. Persuadiu-se ele de que 
o único meio de obter condenações era escolher lugares apropriados 
para os julgamentos no sentido exterminador; por isso, havendo al-
guma testemunha inquirida no processo do Sabará, lembrado-se de 
falar no ex-deputado Otoni, acordou a junta pronunciante, composta 
do presidente Veiga, do chefe de polícia Vasconcelos, e do interino 
Resende, de o compreender naquele processo, a fim de o remeterem 
para a comissão de julgamento, instituída pelo presidente na Vila do 
Caeté.

Foi então que o presidente Veiga, depois de haver designado 
os indivíduos que deviam ser pronunciados, designou também os 
lugares onde, os juízes por quem, e as comissões de julgamento, pe-
rante as quais deveriam comparecer. Estas designações, em falta de 
tantos fatos horrorosos, bastariam para revelar o caráter sanguiná-
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rio do presidente Veiga, e o cinismo, com que para cortejar a oligar-
quia, que com grandes brados lhe pedia o extermínio, e até mesmo 
o sangue de alguns mineiros, soube Bernardo Jacinto desprezar os 
preceitos os mais claros e terminantes da lei, e as regras universais 
da decência e da moral; em todas elas preponderou um só espírito, 
o de procurar-se com estudado empenho um lugar onde tais e tais 
indivíduos pudessem ser condenados.

Foi por esta razão, que aqueles, que em Santa Bárbara haviam 
feito e sustentado o rompimento, foram pronunciados em Sabará, 
para que, aparentando-se respeito à lei, fossem dali remetidos para 
Caeté, para serem julgados por aqueles, sobre os quais haviam sus-
tentado um fogo de cinco dias. Com efeito, tinha o júri de Caeté de 
julgar vinte e cinco dos mais notáveis comprometidos; eram eles: o 
Dr. Cerqueira Leite, Manuel Ferreira, Otoni, Oliveira Campos, tenen-
te-coronel Serafim, Manuel Tomás, Pedro Alves, Dr. Caetano Horta, 
comendador José João, Emílio Soares, padre João Januário, João An-
tônio de Magalhães, capitão Bruzzi, Mariano José Pereira, José Peixo-
to, Luís Fortunato, Manuel Alves Torres, Manuel Antônio Machado, 
Francisco José Machado Catão, Joaquim Martins da Costa, Antônio 
Borges de Miranda, Modesto Rodrigues Vieira, João Lélos Pereira, 
José Ricardo Vaz e Fonseca Viana. De todos estes indivíduos, apenas 
poucos pertenciam ao Município do Sabará; os outros haviam-se ali 
apresentado com o mesmo caráter, que era comum aos quatro mil 
homens, de que se compunha o exército insurgente.

Lançada a pronúncia no processo do Sabará, mandaram-se 
insinuações para Barbacena, onde o juiz municipal Luís Carlos da 
Rocha desempenhou com fidelidade as ordens, que do presidente 
recebera. Oito meses eram já passados, depois que os Teixeiras e o 
Dr. Camilo se achavam na cadeia do Ouro Preto, sem que se tivesse 
intentado o respectivo processo, e, entretanto, se dizia, como que 
para escarnecer-se do senso público, que a suspensão de garantias 
havia cessado desde o mês de setembro. Acreditou o presidente 
Veiga, que os influentes da Vila de São João Nepomuceno, porque 
haviam prestado serviços à legalidade, prestar-se-iam também às 
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suas ignóbeis vinganças; marcou para o julgamento dos que fossem 
em Barbacena pronunciados, o júri daquela vila, bem que não ti-
vesse ela sido instalada senão muito depois da revolução; deu, por-
tanto, ordens para que fosse Marinho, por exemplo, pronunciado 
em Barbacena, onde nem um ato praticara, deixando de o ser em 
São João del-Rei, lugar de sua residência, e onde, na qualidade de 
vereador e de deputado provincial, tinha prestado franco apoio ao 
movimento, e onde tinha promovido a reunião de uma coluna de 
Guarda Nacional, à frente da qual entrara o presidente interino na 
Cidade de São João del-Rei.

A rede dos processos estendia-se por toda parte, a colheita 
de Barbacena havia sido ampla; na formação do processo preteri-
ram-se acintemente as fórmulas, prescritas pela lei; os presos, que 
se achavam na cadeia do Ouro Preto, e que tinham de ser processa-
dos em Barbacena, reclamaram o direito de assistirem à inquirição 
das testemunhas, e isso lhes foi com insolência negado; já o número 
dos pronunciados avultava com muitas dezenas de indivíduos; mas 
o presidente Veiga não estava ainda satisfeito.

Qualquer governo honesto, tendo a polícia a seu aceno, vendo 
pronunciados os que ele entendia deverem ser considerados cabe-
ças do movimento, em cumprimento de sua opinião tão solenemente 
manifestada no seio da representação provincial, teria insinuado a 
cessação dos processos, tanto mais, quando o presidente não podia 
ignorar o torpe lucro que com eles faziam os delegados e subdele-
gados. Assim procedeu o presidente de São Paulo, Almeida Torres, 
tranquilizando desde logo, como cumpria, a população de tão inte-
ressante província, medida que havia merecido a aprovação plena de 
um dos chefes da oligarquia (Honório), capitulando-a no Senado, de 
uma medida de alta política.

São Paulo, porém, tinha à frente de sua administração um ho-
mem, que tem um nome, uma posição e ambição de conservar esse 
nome e não enxovalhar essa posição. Minas, porém, estava entregue 
a Bernardo Jacinto da Veiga!! Esse homem de alma baixa consentiu 
que ficasse constantemente aberto, para massacrar os mineiros, para 
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os empobrecer, para os atormentar por todos os meios, um processo 
de rebelião, a fim de que fosse pronunciado por qualquer delegado 
ou subdelegado todo aquele que tivesse dignidade para se não curvar 
aos dominadores, ou os não quisesse comprar. Assim, apesar de que, 
além dos pronunciados em Sabará, Ouro Preto, Barbacena e Bonfim, 
e do coronel Joaquim José Fernandes Torres e Manuel Antônio Ma-
chado, pronunciados no Município de Mariana, do Dr. Vigário José 
Marciano Gomes Batista e Dr. Elias Pinto de Carvalho, pronunciados 
no Município do Curvelo, do Dr. José Jorge da Silva, Dr. Francisco José 
de Araújo e Oliveira, coronel Tomás, Dr. Serra Negra e outros, na Vila 
de Lavras, além de 25 pronunciados na Vila do Araxá, além dos pro-
nunciados em Paracatu e na Diamantina, continuou a rede da polícia 
a servir-se dos processos como meio de governar e de fazer fortuna. 
Qualquer indivíduo, cuja presença fosse de alguma sorte, molesta, ou 
de quem se quisesse haver alguma coisa, era processado e pronun-
ciado como cabeça de rebelião.

No Ouro Preto, porque não fazia conta a presença do deputa-
do provincial Dr. Quintiliano José da Silva, a quem a polícia já tinha 
torpemente atraiçoado no Sabará, foi ele avisado de que nova per-
seguição se lhe preparava, e isto porque o chefe de polícia interino 
temia-se de ver aparecer na Assembleia Provincial a sua escandalo-
sa biografia. Em Paulo Moreira, e na Saúde, os régulos faziam sur-
gir processos e mais processos, e isto, ou para de novo venderem 
proteção e despronúncias, ou para abafarem as infâmias e inauditas 
rapinas, com que se mancharam. No Município de Barbacena, ainda 
depois da imensa colheita, feita pelo juiz municipal Rocha, se algum 
indivíduo era eleito pela Guarda Nacional para oficial dela, ainda que 
fosse passado já um ano depois do movimento, era ele processado e 
qualificado cabeça de rebelião, como acontecera a Francisco José de 
Oliveira Fortes. Na Vila do Curvelo, porque o honrado e honesto pai 
de família Luís Eusébio de Azevedo, que não tinha sido caçado na 
primeira rede dos processos, apresentou-se a tomar conta dos restos 
de sua fazenda roubada, e outros cidadãos fossem haver dos seques-
trantes o que lhes pertencia, foram todos processados, e qualificados 



382 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

cabeças de rebelião. Na infeliz Cidade de São João del-Rei, onde mais 
que em parte alguma preponderara a ferocidade da facção oligárqui-
ca, bem que no primeiro processo só fosse pronunciado como cabe-
ça de rebelião o respeitável septuagenário José Coelho Mendes, que 
vira todos os seus filhos e um genro encorrentados seguirem para 
o Rio de Janeiro, inventou a polícia uma nova rebelião em o Dia do 
Depósito do Senhor dos Passos, e foram pronunciados José Teodoro 
Moreira, Joaquim José de Almeida, José Antônio Rodrigues, Joaquim 
de Medeiros, e até um francês de nome Morel, porque notara as infâ-
mias praticadas pela facção oligárquica em São João del-Rei, foi pelo 
delegado, o estúpido José Coelho de Moura, obrigado a assinar termo 
de não voltar àquela cidade, sob pena de três meses de prisão, e 100$ 
rs. de multa.

Morel queixou-se de tal arbitrariedade: mandou-se responder 
ao delegado e a resposta foi um processo, em que Morel foi qualificado 
cabeça de rebelião. A espada de Dâmocles estava constantemente pen-
dente sobre todas as cabeças, e o fio, que a prendia, era a estúpida e 
brutal vontade, ou os infames caprichos de um Santiago, de um Coelho 
de Moura, pupilo de Santiago bem como a venalidade de um Florên-
cio, para opróbio da Cidade de São João e eterna vergonha de quem o 
nomeara, elevado a promotor público da Comarca do Rio das Mortes.

Este homem, a quem não detém espécie alguma de conside-
ração pública ou pessoal, vendia, com torpeza digna de ser censu-
rada até por Francisco José Alves de Santiago, o direito de apelar, ou 
não apelar, das sentenças de despronúncias! Foi assim, que deixando 
de apelar, por comprado, da sentença de despronúncia lavrada em 
favor do Dr. José Jorge da Silva, ex-deputado à Assembleia Geral, o 
homem, que efetuara o rompimento em Lavras, cujas proclamações 
enérgicas revelam tanto a grandeza de seu espírito, como a franque-
za e lealdade com que se comprometera; o homem que, à frente de 
uma coluna, marchara para a Oliveira, e dali, sobre o Tamanduá, que 
aceitara e exercera o lugar de juiz de direito, substituto da Comarca 
do Rio Grande, perseguiu com encarniçamento canibal a Joaquim de 
Medeiros, simples subalterno da Guarda Nacional, e cujo crime único 
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era ter feito parte do exército insurgente, perseguindo pela mesma 
maneira, e apelando da sentença, que despronunciara a José Teodoro 
Moreira, a José Antônio Rodrigues, dos quais nada mais se podia di-
zer, senão que fizeram parte do exército insurgente, um na qualidade 
de major, e outro na de capitão da Guarda Nacional; estes, porém, 
não o quiseram comprar.

O que ainda mais apresenta de uma maneira indubitável a tor-
peza e infâmia, com que procederam na formação dos processos as 
autoridades da Cidade de São João del-Rei, é o resultado do último, 
a que deram o nome de “processo geral”. Instigados pelo general An-
drea, que, atendendo aos diários clamores da população, lhes orde-
nara houvessem de formar um processo, em que fossem pronuncia-
dos de uma vez todos os que devessem ser, lançaram mãos à obra 
as autoridades de São João del-Rei. Como porém, a fonte se devia 
esgotar de uma vez, acreditaram elas deverem fazer também a sua 
última colheita pecuniária.

Viu, pois, a Cidade de São João del-Rei, maravilhada, o escân-
dalo com que procederam os executores das leis, os mantenedores 
da ordem pública. As mesmas autoridades, que haviam pronuncia-
do como cabeças de rebelião ao subalterno oficial da Guarda Nacio-
nal, Joaquim de Medeiros, acharam que não eram criminosos por 
haverem sustentado o movimento o comendador José Maximiano 
Batista Machado, que “servira no lugar de comandante superior da 
Guarda Nacional, e que, além de outros muitos sacrifícios, entrara 
com um conto de réis para a caixa dos insurgentes; Antônio Fer-
nandes Moreira, presidente da Câmara Municipal, que reconheceu 
a autoridade do presidente interino, e por seus editais suspendera 
a execução da reforma judiciária, juiz de paz que servira em todo o 
tempo que durou o movimento, presidente da Assembleia Provin-
cial insurgente, em cuja qualidade assinara o primeiro a mensagem 
que se leu na primeira parte desta história; o Dr. Domiciano Leite 
Ribeiro, ex-deputado à Assembleia Geral, vereador e juiz de direito 
substituto da Comarca do Rio das Mortes; o Dr. Francisco de Assis 
e Almeida, deputado provincial, signatário da mensagem, vereador 
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e juiz municipal, nomeado pelos insurgentes, e que acompanhara o 
exército ao Arraial de Santa Luzia, e até o último resultado do dia 
20 de agosto; Inácio Maurício de Figueiredo Neves, nomeado sar-
gento-mor de legião pelo presidente interino, que reunira uma boa 
porção de guardas nacionais, e os conduzira até a Cidade de Barba-
cena; Severino Domiciano dos Reis, que exercera o posto de chefe 
de legião, e nessa qualidade dera todas as ordens, concorrendo com 
avultada quantia para sustentação das forças insurgentes; o padre 
Valério dos Reis Silva Resende, a quem em máxima parte era devida 
a reunião das Companhias de Guardas Nacionais da Onça e Pieda-
de, e que concorrera constantemente para a sustentação das forças 
insurgentes na Cidade de São João del-Rei; Prudente Amâncio dos 
Reis, juiz de paz, e que o primeiro no município reuniu forças em 
sua casa, e por muitos dias sustentou-as até que marchassem sobre 
São João del-Rei; Joaquim Leonel de Azevedo, que marchara com a 
Companhia de Carrancas sobre a Cidade de São João, e dali fora fazer 
parte da coluna, que guarneceu a estrada do Rio Preto; Luís Alves de 
Magalhães, vereador e juiz de órfãos, cujo cargo exerceu. A nenhum 
destes indivíduos formaram culpa as autoridades, que conservaram 
preso e rigorosamente vigiado o respeitável Coelho Mendes, que o 
perseguiram por todas as maneiras pelo espaço de 14 meses, porque 
aceitara a nomeação de tenente-coronel comandante do batalhão, e 
este, bem como Medeiros, tiveram de comparecer perante o júri da 
Vila Nova da Formiga, que os absolveu; e o promotor, que com tanta 
ânsia perseguira com suas apelações a José Teodoro e a José Rodri-
gues, acomodou-se belamente com a decisão do juiz municipal, que 
não pronunciara os indivíduos acima relatados, bem que os nomes 
de alguns fossem apresentados em uma petição de denúncia, que 
serviu de base ao processo. Entretanto que as autoridades de São 
João del-Rei não achavam culpa naqueles que puderam despender 
dinheiro, processaram e pronunciaram como compreendidos no cri-
me de tentativa de homicídio e roubo 14 pobres guardas nacionais, 
acusados de haverem atirado pedras às vidraças de algumas casas, 
na véspera em que partira da cidade o batalhão. Este procedimento 



385HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

explica satisfatoriamente a razão por que tanto se desesperava a oli-
garquia, quando ouvia falar em anistia.

Na Cidade da Diamantina, se não houve igual torpeza na for-
mação dos processos, não foi menor, a injustiça para com os que ali 
foram pronunciados como cabeças de rebelião, os quais tiveram 
todos de sofrer a mais atroz perseguição. Vaz Mourão e Alcântara 
Machado, depois de andarem foragidos pelos sertões da Bahia, por 
aquela cidade e pela corte, foram ultimamente despronunciados 
por via de recurso. Modesto Antônio de Almeida, depois de estar 
mais de ano expatriado, ausente de sua família, deixando quase em 
abandono seus grandes haveres, foi também despronunciado. O Dr. 
Antônio Tomás de Godói que tanto e por tanto tempo sofrera nas 
cadeias de Diamantina, Serro e Ouro Preto, teve a mesma sorte. O 
ajudante Felisberto Pais Leme, ali pronunciado, e que fora conduzido 
com uma grossa corrente ao pescoço para o Serro, onde pretende-
ram arrancar-Ihe a banda que trazia na qualidade de alferes refor-
mado da primeira linha, mandado para Ouro Preto, encorrentado 
e algemado, respondeu a Conselho de Guerra, e foi unanimemente 
absolvido; Josefino Vieira Machado, a quem nunca se pôde formar 
culpa, foi, todavia, conservado por seis meses nas enxovias da cadeia 
da Vila da Conceição, sorte que igualmente coubera a José Severiano 
Coutinho Rangel, a Bernardino de Portugal e Castro, a Francisco de 
Paula Santos e outros, detidos, pelo capricho do delegado, na cadeia 
do Sabará, por mais de seis meses, tendo estado na mesma cadeia 
por mais de dois meses, e depois de restituídas as garantias, sem que 
ao depois se lhes pudesse formar processo; Antônio Pinto, Manuel 
Luís Rodrigues Velho, Tomás Justino, José de Sousa Viana, padre José 
Maria de Andrade, Manuel da Costa Araújo, Francisco Pais Rabelo 
Horta; entretanto que João Lélio Pereira, já pronunciado como ca-
beça de rebelião, foi anistiado pelo delegado por se prestar a jurar 
contra o padre Francisco de Paula Moreira, o qual soube reparar o 
golpe, comprando a dinheiro o seu sossego.

A história deve consignar o nome de um distinto legalista, que, 
depois de haver feito à legalidade os mais relevantes serviços, des-
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pendendo grossas quantias, sacrificando sua vida a ponto de ser fe-
rido perigosamente no ataque da Lagoa Santa, foi do dia 21 de agos-
to para diante o mais solícito defensor de todos os comprometidos, 
levando a sua generosidade a ponto de sustentar na cadeia aos que 
necessitavam desses socorros, e a muitos outros por obséquio: é este 
o distinto coronel Manuel Antônio Pacheco, hoje barão do Sabará.

Parecia que um espírito maligno dirigia por toda parte a po-
lícia, pois que em toda parte apresentava ela uma unidade na mal-
vadeza, que espanta; assim, além dos lugares acima relatados, eram 
assolados pelos processos pela mesma maneira intentados, e pelo 
mesmo espírito dirigidos, o Município da Pomba, onde foram pro-
nunciados como cabeças de rebelião Domiciano Moreira, Domingos 
José da Silveira e outros; o primeiro foi arrastado em uma grossa cor-
rente até o Ouro Preto, de cuja cadeia foi transferido para a de Bar-
bacena; desta por uma nova iniquidade da polícia, mudado outra vez 
para a do Ouro Preto, e dessa para a de Piranga, donde, bem que ab-
solvido pelo júri, foi levado para a cadeia da Pomba, da qual somente 
o foi arrancar o divino Decreto de 14 de Março de 1844.

No Município do Presídio não foi menor a opressão que tive-
ram de sofrer o tenente-coronel Geraldo José Venâncio, sargento-mor 
José Justiniano e outros, sendo pronunciado como cabeça da rebelião 
Francisco Justiniano, porque a polícia interceptara uma carta que lhe 
dirigiram, na qual lhe comunicavam o acontecido em Barbacena.

Perseguição aos comprometidos

Na intenção de iludir o juízo do público, e ainda mais de ila-
quear a religião do monarca, a facção, que pretende ter um direito 
exclusivo ao governo do Estado, gabou-se perante o corpo legisla-
tivo e pelos seus órgãos na imprensa, da sua moderação para com 
os comprometidos; querendo fazer acreditar que, se os pronuncia-
dos não foram todos condenados, e se não foram presos todos os 
foragidos, foi por bonomia dela, enquanto que, na mesma ocasião 
em que retumbavam esses gabos perante o corpo legislativo, os fora-



387HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

gidos não tinham segurança nem no meio das matas que habitavam, 
e nenhuns esforços se poupavam para que os presos deixassem de 
ser condenados. Foi por isso que, tendo sido pelo presidente Veiga 
marcado o júri de São João Nepomuceno para o julgamento dos pro-
nunciados na Cidade de Barbacena, na persuasão de que uma família 
distinta, que naquele município fizera relevantes serviços à legali-
dade (a dos Leites), prestar-se-ia depois do vencimento a condes-
cender com os desejos ignóbeis de Bernardo Jacinto da Veiga, e não 
teriam a generosidade de protegerem a seus concidadãos oprimidos 
pelo mais atroz despotismo, apenas foi conhecida a intenção desses 
cidadãos e dos demais do Município de São João Nepomuceno em 
favor dos proscritos, tudo se empenhou para que estes não fossem 
ali ser julgados.

Assim, bem que já se achassem na cadeia de Barbacena os Tei-
xeiras e outros, que deviam seguir para São João Nepomuceno, o juiz 
de direito Firmino, esse campeão apaixonado da oligarquia, a quem 
se dera, em paga de cuspir injúrias na cara de cidadãos distintos, por 
meio da imprensa, um lugar de magistratura dos mais importantes 
da Província, e que já tinha marcado a sessão do júri para 20 de mar-
ço, sem nem um motivo a transferiu para 24 de abril, enquanto so-
licita e obtém um decreto do Ministério de 20 de Janeiro de 1843, a 
fim de separar do alistamento dos jurados os do presídio, dos de São 
João Nepomuceno, esperando que um novo sorteamento oferecesse 
mais probabilidade de fortuna ao acusador público. Mas a linguagem 
da nobre municipalidade de São João Nepomuceno, tendo à sua fren-
te um dos homens, que por justos títulos, goza de geral estima no 
município (Custódio Ferreira Leite21), tirou aos perseguidores toda 
a esperança.

Então, joga-se uma outra carta; inventam-se motivos calunio-
sos, para que os presos, que em Barbacena gozavam de mais algum 
alívio em seus padecimentos por estarem ao pé de suas famílias, re-
vertessem para a cadeia do Ouro Preto, opressão, que nem na lei, 
nem nas circunstâncias, podia ser apoiada; e enquanto que um outro 
júri se procura em que possam os vencedores contar com uma vitó-
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ria segura, são detidos por mais de um ano nas prisões, sem se os 
levar perante os tribunais os comprometidos.

Enquanto esteve na Província o presidente Bernardo Jacinto 
da Veiga e o chefe de polícia Vasconcelos, diligências se não poupa-
ram a fim de que fossem presos os foragidos, bem que não ignoras-
sem as autoridades que viviam eles entranhados pelas matas, e por 
maneira nenhuma queriam novas perturbações na ordem pública. O 
tenente-coronel José Feliciano, a quem a facção devera ser reconhe-
cida pelo sucesso de 20 de agosto; o capitão Lemos, cuja ausência 
tão funesta fora aos insurgentes no mesmo dia, eram buscados com 
encarniçamento; e se porventura a polícia nunca pôde conseguir a 
prisão daqueles, contra os quais maior atividade desenvolvia, foi isto 
devido ao interesse e apoio que em toda a população encontravam 
os oprimidos.

Ainda nos primeiros dias de fevereiro de 1843, fez o presiden-
te Veiga notabilizar-se a Guarda Nacional dos Municípios do Sabará e 
Pitangui; fez um círculo de mais de 20 léguas, mandou ocupar todas 
as pontes, portos e caminhos, e determinou que um oficial com 40 
praças de linha fosse varejar todas as fazendas, e mesmo bater os 
matos compreendidos dentro desse círculo, onde julgava estarem, e 
de fato estavam, muitos dos comprometidos, entre esses um inimigo 
pessoal do presidente Veiga e do chefe de polícia Vasconcelos, que 
tiveram o desprazer de não alcançarem, nem de poderem nele saciar 
suas baixas vinganças.

Quero aqui consignar os nomes de duas respeitáveis senhoras, 
que nesta ocasião tantos sacrifícios fizeram para salvarem os perse-
guidos: foram elas a Sra. D. Ana Filipa, mãe dos Drs. Quintiliano, José 
Jorge e Serra Negra; e a Sra. D. Catarina, moradora no Morro de Ma-
teus Leme, que, sendo unia senhora sexagenária, ia ela mesma, algu-
mas vezes, levar mantimento no centro dos matos aos foragidos. En-
quanto o presidente Veiga desenvolvia esse espírito de perseguição 
contra os pronunciados, não menor opressão fazia ele pesar sobre 
todos os que suspeitos eram de terem simpatias com os chamados 
rebeldes. Assim, instou ele com o vigário capitular do Bispado a fim 
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*Era antes de 14 de março.

de que procedesse criminalmente, pela parte que lhe tocava, contra 
todos os sacerdotes, que, tendo aderido ao movimento, não tives-
sem, contudo, praticado atos que, os constituíssem criminosos à face 
da legislação pátria. Aqueles que eram empregados públicos foram 
processados por abandono do emprego, e como o Poder Judiciário 
é, no atual estado do País, uma comissão do Executivo, foram eles 
condenados, como acontecera aos professores Calixto José de Ariei-
ra e Fernando Vaz de Melo; o primeiro, à suspensão por três anos e 
uma multa de 900$ rs.; e o segundo, ao perdimento do emprego e a 
uma multa muito mais elevada, havendo o presidente Veiga mudado 
muitos professores de instrução primária, e demitido outros, como 
o fizera a José Carlos da Fonseca, professor no Arraial dos Remédios, 
abolindo-se-Ihe a cadeira. Enfim, o presidente Veiga, que de propó-
sito fora conservado como o único capaz de satisfazer plenamente a 
todos os caprichos e ignóbeis vinganças da oligarquia, procedeu em 
consequência sem que alguma lei ou qualquer consideração o deti-
vesse no emprego de todas as medidas, que próprias acreditava, para 
firmarem o poderio da facção.

A Província de Minas apresenta ainda neste momento* o as-
pecto de duas populações bem distintas: uma que sofre e outra que 
goza; uma que trabalha, a outra que desfruta; uma que manda, a ou-
tra que obedece; uma que oprime, a outra que geme. Da primeira são 
tirados todos os empregados públicos, comandantes da força poli-
cial, oficiais da Guarda Nacional, magistrados de todas as categorias, 
delegados e subdelegados; da outra saem os recrutas para o exército, 
e nela estão compreendidos todos os que trabalham para a bem-a-
venturança da outra parte privilegiada; e para que nada restasse, o 
ministro da Justiça de 20 de janeiro, não só recusa cartas de apresen-
tação de párocos a padres canonicamente habilitados e propostos 
para as obterem, mas até proíbe aos bispos que os admitam a con-
curso; assim praticou ele com o padre José Pacífico, proposto vigário 
para a freguesia de Minas Novas, com o padre Tiago, proposto para 
a da Água Suja, com o padre Francisco da Anunciação, proposto para 
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a da vila Nova da Formiga; e isto pela única razão de, ainda que lhes 
não falte morigeração e ciência, como canônica e competentemente 
o mostraram, pertencerem a outra parte da população, que não é a 
dos desfrutadores do País.

A oligarquia, porém, continua a insultar o senso público, di-
zendo-se a amiga exclusiva da Constituição e da ordem, e, entretanto, 
existe na Constituição um artigo que diz que todos os cidadãos bra-
sileiros são aptos para os empregos, contanto que tenham talentos e 
virtudes. Se um tal sistema de governo não é de propósito calculado 
para subverter a sociedade, levar ao desespero uma parte da popula-
ção, lançá-la mesmo no vórtice das revoluções, então não há explica-
ção razoável que se lhe possa dar.

Os julgamentos

Pelo que precedentemente fica escrito, está o leitor inteirado 
do quanto se empenhara o governo pela proscrição que a oligar-
quia chamava punição dos comprometidos no Movimento Político 
de 1842; a História, porém, deve consignar mais alguns fatos, que 
comprovem de uma maneira evidente o criminoso desejo que nutria 
a oligarquia de aniquilar adversários, cuja importância social e pes-
soal de muitos tanto a incomodava.

Vencida a revolução, e completamente pacificadas as Pro-
víncias de São Paulo e Minas, esperavam todos que a vitória seria 
acompanhada de uma anistia, mesmo que fossem alguns poucos in-
divíduos excetuados. Era isto o que tinha assoalhado pela Província 
o general da legalidade, quando, para subtrair-lhes aliados e derro-
tá-los, a todos os insurgentes metia à cara uma anistia, assegurando 
que o governo só perseguiria, e ele somente não recebia na Província 
de Minas a quatro indivíduos; eram eles o tenente-coronel José Feli-
ciano, Dias de Carvalho, Otoni e Marinho. Tais foram as suas revela-
ções francas na Cidade de Barbacena e no Município do Sabará.

Ninguém se persuadia que o governo quisesse proceder tão 
notoriamente em uma contradição palpável: tal era a de autorizar 
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por um decreto imperial ao presidente e general do exército do Sul 
para anistiar a qualquer republicano, que se apresentasse às autori-
dades legais, em tanto que quisesse exterminar sem misericórdia os 
comprometidos de Minas e São Paulo, que tão respeitadores se apre-
sentaram do monarca com a Constituição. Entretanto, o procedimen-
to havido para com os últimos veio ainda confirmar uma verdade, 
que a história dos homens do absolutismo nos aponta constante, e 
é que estes mais facilmente transigem com os democratas puros, 
do que com os verdadeiros constitucionais, talvez porque esperam, 
desafiando e exagerando o ardor democrático, sepultar facilmente a 
liberdade em seus próprios excessos, ou porque não toleram nos ho-
mens que admitem a realeza, o direito de imporem-lhe nem mesmo 
as condições escritas no pacto fundamental.

Foi assim, que no começo da Revolução Francesa, quando se 
debelavam mutuamente os republicanos, os constitucionais e os 
absolutistas, ligaram-se estes aos republicanos com tal afinco, que, 
debatendo-se em 1790 a eleição do maire22de Paris, a própria rainha 
Antonieta ordenou que os votos à disposição da corte recaíssem so-
bre Pétion23, conhecido democrata, com exclusão do candidato cons-
titucional, fato, que, unido a outros acintes da mesma espécie, sacri-
ficou o Partido Constitucional, e com ele o trono de S. Luís e a vida 
de um de seus netos, o infortunado Luís XVI. Assim teria o Brasil de 
ver, se eles o quisessem, Bento Gonçalves Neto, Canavarro e Bento 
Manuel, que tantas vezes combatera ao lado desses, mandado com 
seus votos derramar sobre o cadafalso o sangue de José Feliciano e 
Tobias, pois que, se os três primeiros exigissem, como condição, para 
deporem as armas um assento no Conselho Supremo militar, e o últi-
mo como remuneração de seus ulteriores serviços, de certo que não 
se lhes havia de negar.

Ainda que todo o País o saiba, que se a Revolução de São Paulo 
não teve um começo mais terrível, se não foi ela vigorosamente con-
tinuada, fora isto devido às crenças, profundamente arraigadas no 
ânimo fiel de Tobias, que, mais que tudo, desejava assegurar um res-
peito religioso às instituições monárquicas e ao temor que lhe pesa-
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va sobre o coração, de que uma revolução fortemente organizada na 
Província poderia comprometer o trono. É igualmente fato provado 
que se o tenente-coronel José Feliciano não houvesse abandonado 
o exército na madrugada do dia 20, se Lemos não o tivesse acompa-
nhado, fiado talvez na promessa de anistia, que dizem lhe fora for-
malmente feita; se em virtude da Proclamação de 19 de Junho, o Sul 
inteiro da Província não tivesse abandonado o movimento, ainda em 
dias de julho, se todos os comprometidos não tivessem a esperança 
de serem anistiados, e para salvarem-se se conservassem unidos, e 
continuassem o movimento; se, é preciso repeti-lo, o tenente-coro-
nel José Feliciano não tivesse nutrido o mesmo temor que Tobias, 
retirando-se do exército, talvez porque se temesse que uma vitória, 
ganha sobre um general de tanto prestígio, conduzisse além do pon-
to que em 10 de junho ele marcara como meta do movimento, e que 
fizera constar a S. M. I., na carta que ficou transcrita em o primeiro 
tomo, mas que foi, contudo, o que tendia a esclarecer o espírito do 
monarca, desviada de seus olhos; sim, se José Feliciano quisesse pro-
ceder revolucionariamente, e mais amplos desejos tivesse, que não 
só o de uma manifestação armada, com o fim de esclarecer a religião 
do monarca, qual seria o termo do Movimento de 10 de Junho?

Apesar, porém, do procedimento leal de Tobias e José Felicia-
no, a oligarquia, que antepõe a sua causa à do monarca, esforçava-se 
para sacrificar sobre seus altares, e em seu proveito, esses dois sú-
ditos leais do Sr. D. Pedro II; e Rafael Tobias de Aguiar, contra os pre-
ceitos do senso comum, contra os ditames da opinião pública, contra 
o espírito e a letra da lei, foi colocado em uma classe que não era a 
sua, unicamente para que fosse arrancado ao juízo de seus pares, a 
fim de ser julgado por uma comissão militar, cujos votos o governo 
pudesse de antemão contar e cuja decisão infalível seria o sacrifício 
de uma tão importante vítima. O exército do Brasil teve ainda qua-
tro coronéis (e mais poderá ter), que, antepondo a honra a todas as 
considerações de opressão ou de proveito, fizeram pé firme diante 
da oligarquia, e não transigiram com as exigências do governo, nem 
quiseram ser comparsas em tal atrocidade, julgando um homem de 
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quem não eram em suas consciências, firmados nos preceitos da lei, 
os verdadeiros juízes.

O governo da oligarquia, porém, que não sabe recuar de suas 
pretensões, nem quando lhe bradem as vozes do dever, as da justiça, 
as da pública utilidade, ou os preceitos universais da moral, tomou 
mais a peito a causa sua, que não do monarca, e muito menos ainda 
a da utilidade pública. Intrigou, manejou, ameaçou, e uma decisão do 
Conselho Supremo militar veio acrescentar o catálogo, já tão exten-
so, dos escândalos nos anais dos Tribunais Judiciários do Império.

É um preceito de hermenêutica judiciária, que, quando se 
trata da interpretação de uma lei, e que principalmente comporta 
assunto tio grave e importante, se deve procurar mais que tudo co-
nhecer a mente do legislador. A lei, de cuja execução se tratava, havia 
sido votada no ano de 1841; as discussões que então tiveram lugar, 
palpitavam ainda na memória do público e puderam ser facilmen-
te consultadas; delas se conheceria que o legislador não teve, nem 
podia ter em mente, estender uma disposição tão odiosa a milita-
res da classe do coronel Tobias, porque a conveniência pública, que 
aconselhava a disposição de serem os militares julgados por seus 
pares, no caso de comoções políticas, provinha do perigo, e mesmo 
da experiência de voltarem contra o governo e a ordem pública as 
armas àqueles que têm por ofício defender estes objetos; igualmente 
da maior facilidade que tem o general que comanda um exército, ou 
uma coluna, o comandante de um corpo, de uma fortaleza, mesmo 
de uma companhia ou de um destacamento, de perturbar a ordem 
pública com mais segurança do que o simples cidadão: estas foram 
as razões apresentadas no seio do Parlamento pelos próprios que tal 
medida propuseram e sustentaram; aplicá-la, pois, a quem de militar 
só tinha as honras, e que nenhuma influência militar podia exercer, 
é o cúmulo da atrocidade; mas, para tornar ainda mais calamitoso 
o estado do País, um dos tribunais de maior categoria do Império, 
assassinando a razão, a lei e o bom senso, sancionou-a, e Rafael To-
bias de Aguiar devia ser militarmente julgado, e seria talvez, e muito 
provavelmente, militarmente executado, se a Providência não tives-
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se inspirado ao jovem monarca, que no dia 2 de fevereiro despedira 
os que tão falsa e cavilosamente o aconselhavam.

O primeiro dos comprometidos, que teve de comparecer pe-
rante o júri, para responder pelo crime de rebelião, foi o Dr. Joaquim 
Antão Fernandes Leão. O presidente Veiga tinha posto em prática to-
dos os manejos, e contava com a condenação de todos os acusados, 
à exceção do vigário do Bonfim e padre Francisco de Paula Teixeira, 
que deviam ser julgados na mesma ocasião. Apesar, porém, de quan-
to havia tramado o presidente e seus respectivos ajudantes, o Dr. An-
tão foi absolvido por 11 votos contra 1; e essa absolvição obtida em 
dezembro de 1842, e à face do mesmo presidente, convenceu-o de 
que havia ainda no País um recurso para os oprimidos; que o júri, 
desnaturado como tinha tornado a nova reforma, seria ainda assim a 
tábua de salvação e o archote da liberdade.

Este sucesso, porém, que se realizara contra todas as previ-
sões, e apesar de todos os manejos que Veiga tinha posto em prática, 
o lançou em uma espécie de delírio por ver escapar-se-lhe uma das 
suas mais queridas vítimas, e por ver desmentidas as informações 
que mandara para o Rio de Janeiro, nas quais asseverava que a Pro-
víncia inteira odiava os comprometidos, e que os jurados condena-
riam a todos; tudo isto fez que Veiga lançasse mão de uma das maio-
res iniquidades, que no julgamento de qualquer acusado se pudera 
cometer.

Penetrado da necessidade de iludir ao público, fazendo-o per-
suadir-se de que a absolvição do Dr. Antão tinha sido filha de manejos 
e de relações pessoais, combinou-se com o advogado, a quem estava 
encarregada a defesa do vigário Tristão e padre Paula Teixeira, a fim 
de os atraiçoar e poder-se, assim, obter uma condenação, com que se 
argumentaria, para mostrar-se a inconsequência dos jurados, e fazer 
desaparecer a importância política da absolvição do Dr. Antão.

A sorte de todos os comprometidos havia-se precedentemen-
te discutido e decidido no clube, celebrado no Palácio da presidência, 
de que era membro efetivo o defensor dos padres TristSo e Teixeira, 
e a opinião era pela absolvição desses dois acusados; e tanto que, na 
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ocasião em que fora intimada a pronúncia aos acusados, querendo 
eles recorrer para o juiz de direito, opôs-se a isto o padre Ribeiro, fa-
zendo-lhes ver que era melhor apresentarem-se ao júri, onde seriam 
infalivelmente absolvidos.

Tratava nessa época o presidente Veiga de formar um júri ad 
hoc, e estava ele bem longe de crer que o Dr. Antão, e depois dele o ex-
deputado Dias de Carvalho, seriam absolvidos, e por isso, pelo mes-
mo padre Ribeiro mandava ele dizer aos acusados que podiam estar 
tranquilos. Sabiam estes a intimidade que existia entre padre Ribei-
ro e Veiga; não lhe era oculta a coparticipação de Ribeiro em tudo 
quanto em palácio se tratava; este tinha-lhes francamente assevera-
do que suas absolvições estavam definitivamente decretadas, e em 
consequência entregaram-se à discrição. Foi uma fatalidade para os 
padres não serem eles os primeiros julgados; disto, porém, os tinha 
desviado o defensor, porque havia-se decretado em palácio, como 
em uma carta o afirma o mesmo padre Ribeiro, que a primeira sen-
tença de absolvição, fosse de quem fosse, havia de ser apelada para 
exemplo. Este fato revela a obrigação que o presidente impusera ao 
magistrado que tinha de presidir o tribunal; mostra qual a indepen-
dência do Poder Judiciário, e convence de qual a imparcialidade dos 
juízes, que com efeito apelaram das sentenças que absolveram o Dr. 
Antão, Dias de Carvalho e todos os demais comprometidos.

Compareceram, enfim, perante o tribunal os dois padres, ig-
norando que outra era a deliberação a respeito deles tomada, deli-
beração que o seu defensor lhes ocultara, pois que se a soubessem, 
dando de mãos ao patrocínio do padre Ribeiro, tomariam um outro 
defensor, ou mesmo que nem um tivessem, usando somente do direi-
to de recusa, seriam infalivelmente absolvidos; mas como somente 
por uma traição, a mais infame, como também a mais iníqua, pudera 
o governo obter uma condenação, o defensor dos acusados não só 
lhes ocultou as novas deliberações do presidente, mas encarregou-se 
ainda de formar um tribunal, que assegurasse a infalível condenação 
de seus clientes, e assim o cumpriu, aceitando para juízes os mais 
exagerados membros da facção, e os escravos mais submissos de 
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Bernardo Jacinto da Veiga; recusando, entretanto, os reconhecida-
mente favoráveis aos acusados, que a sorte designara. Apesar disso, 
esperavam todos uma sentença de absolvição, pois, que sabida era 
a participação do padre Ribeiro, defensor dos acusados, em todas 
as deliberações a respeito, e persuadidos estavam todos de que o 
presidente apadrinhava a absolvição dos padres. Qual foi, porém, o 
espanto quando o presidente do Conselho de Julgação24, que era um 
dos mais influentes entre os membros da facção, leu a sentença do 
júri que condenava os acusados! Então ficou patente a traição do de-
fensor, e as manobras do presidente da Província, o qual continuou a 
iludir os dois padres, insinuando-lhes que se acomodassem com sua 
sorte, dizendo-lhes, em uma carta que lhes dirigira, que desistissem 
de todos os outros recursos, que improfícuos lhes seriam, e apelas-
sem para a clemência imperial, pois que o monarca, asseverava o 
presidente, lhes perdoaria mediante algumas condições, Assim pu-
nha o presidente Veiga manifestos os planos da facção, e eram nega-
rem os tribunais recurso aos oprimidos, e comerciar o governo com 
os perdões, que contavam arrancar à clemência imperial, somente 
em proveito da facção.

A condenação dos padres Tristão e Teixeira foi encarada por 
todo o público, como um parto da maior imoralidade, e só teve o 
efeito de chamar sobre o presidente Veiga e seus asseclas o ódio e o 
desprezo, sendo certo que os padres, porque seguiram-lhe os conse-
lhos, desprezando os recursos dos tribunais do País, jazeram encar-
cerados até que o magnânimo ato da anistia, dada em 14 de março de 
1844, os arrancasse das masmorras. Entretanto, continuou o júri do 
Ouro Preto em seus trabalhos, e um testemunho do maior estrondo 
deu ele do ódio, em que tinha a política opressiva e imoral dos domi-
nadores, com a absolvição do ex-deputado Dias de Carvalho.

Depois que fora absolvido o Dr. Antão, Veiga dobrou de es-
forços, chamou à sua presença muitos dos jurados, ameaçou a uns, 
com outros despendeu promessas, e até insultou grosseiramente a 
muitos. O júri da capital, porém, apesar de tudo, apresentou-Ihe o 
bocado o mais amargo que em sua malfadada presidência tinha de 
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tragar. O ex-deputado Dias de Carvalho, o secretário do presidente 
insurgente, um dos membros da deputação que em São João del-Rei 
assinara a mensagem, o homem que acompanhara o movimento 
desde Barbacena a Santa Luzia, cujos esforços e trabalhos em sus-
tentação do movimento eram mais que conhecidos, preso quase no 
campo de batalha, e que teve a dignidade de confessar francamente 
sua participação em tudo quanto se havia feito, foi pelo júri da capital 
absolvido.

Já não era oculto que o Tribunal do Júri simpatizava com os 
comprometidos, e que a opinião pública sancionava o movimento. 
Bernardo Jacinto, porém, e a facção oligárquica obstinavam-se em 
querer que a Província compartilhasse suas atrocidades, e para ilu-
direm a opinião pública, procuravam a explicação das absolvições na 
impropriedade do júri, na corrupção dos jurados, quando a facção os 
não tinha podido corromper. Restava ao governo a formidável arma 
das apelações ex-ofício, e dela amplamente se serviram os juízes co-
missários do Poder. Dias de Carvalho e Antão continuaram presos, 
mas as suas absolvições tinham sido para o partido oprimido de um 
alcance da maior importância; honra ao Júri da capital, cujo exemplo 
não tardou a ser universalmente seguido.

Bernardo Jacinto pretendia sujeitar ao júri da capital todos os 
comprometidos, contando que a ação do governo sobre esse tribunal, 
no qual tomam parte todos os empregados públicos da capital, seria 
muito mais eficaz; porém as absolvições de Antão e Dias de Carvalho 
o fizeram mudar de resolução, e foi depois delas que se publicou a 
lista dos pronunciados em Sabará e a designação das comissões judi-
ciárias, de que em outro lugar se tratou; foi ainda depois delas que as 
ordens se deram, para que se organizasse o processo de Barbacena, 
enviando o presidente a lista dos que ali deviam ser pronunciados.

O terror porém, havia desaparecido, as atrocidades do gover-
no começavam a justificar plenamente os insurgentes; as depreda-
ções da legalidade apresentavam uma feia antítese com o compor-
tamento daqueles, em todos os pontos que dominaram; a perfídia 
do governo para com os que se haviam apresentado às autoridades, 
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o encarniçamento com que se pretendia chamar toda a Província a 
juízo, firmou e generalizou por tal maneira a boa opinião que dos 
insurgentes se fazia, que ao governo já não era possível obter uma 
única condenação, pois que ninguém ignorava que não o amor da 
Justiça, mas um desejo ferino de aniquilar seus contrários, dirigia o 
governo da oligarquia; e bem que pudesse ele obter pelos manejos os 
mais insidiosos, pela transgressão a mais manifesta da lei, a conde-
nação do honrado e infeliz Vicente Francisco de Araújo, julgado pela 
comissão do Caeté, aguava-lhe o prazer, não só a reprovação geral 
que excitara um tal ato da parte de todos os homens honestos de am-
bos os partidos, mas também o comportamento do júri da Cidade de 
Mariana, absolvendo o coronel Torres, o Dr. des Genetts e o capitão 
Vicente, que perante ele se apresentaram.

O Dr. José Marciano Gomes Batista, que além de todas as atro-
cidades contra ele praticadas pela polícia do Curvelo e Sabará, fora re-
tido na cadeia sem ser admitido a julgamento, bem que se houvesse 
reunido, depois de estar ele pronunciado, o júri, perante o qual devia 
comparecer, foi finalmente absolvido, e de uma maneira gloriosa para o 
Partido Liberal, e para o mesmo acusado, pelo júri de Pitangui; assim, a 
oligarquia e seu agente Bernardo Jacinto recebiam diários testemunhos 
da reprovação de seus atos, até daqueles com quem mais contavam.

Esta reação do espírito público em favor dos oprimidos teria 
convencido a qualquer governo regular da necessidade de não arris-
car novas experiências, porque as absolvições do júri e as apelações 
dos juízes, comissários do governo, levavam a convicção a todos os 
ânimos de que a lei da nova Reforma Judiciária era, como diziam os 
insurgentes, o mais terrível instrumento de opressão, e preveniam 
por tal maneira a população, que nato deixava de soltar um grito de 
horror à notícia de cada apelação.

Havia então sido absolvidos pelo júri da capital o Dr. Antão, 
Dias de Carvalho e Mariano José Bernardes: pelo de Mariana, o co-
ronel Torres, Dr. des Genetts e capitão Vicente, e todos eles conti-
nuavam presos, porque todas as sentenças haviam sido apeladas. A 
relação de distrito mandou cumprir as sentenças que absolveram o 
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Dr. Antão e Mariano José Bernardes. No dia 10 de junho de 1843, 
aniversário do movimento, tomou assento na Assembleia Provincial 
o Dr. Antão, Dias de Carvalho e Torres foram mandados entrar em 
segundo julgamento, e novamente foram absolvidos. A oligarquia, 
porém, no excesso do seu desespero, e para mais desacreditar-se, 
ordena que seja novamente apelada a sentença que absolvera a Dias 
de Carvalho, e o ministro Honório autorizou com sua opinião um ato 
de perseguição tão atroz, e que invertia para com os acusados toda a 
marcha da Justiça. O Dr. Melo Franco, contra quem a oligarquia des-
pejava seus furores, foi na mesma ocasião absolvido, mas a sentença 
foi apelada e ele conservado preso. Esperavam todos, à vista da opi-
nião manifestada em favor dos acusados, e da impossibilidade em 
que se achava o governo de os fazer condenar, bem como de captu-
rar os foragidos, apesar das mais solícitas diligências da polícia, que 
uma anistia geral era em tais circunstâncias da maior utilidade para 
o governo, e ninguém duvidava que esse grande ato de clemência te-
ria infalivelmente lugar pelo consórcio do monarca. Chegou, porém, 
esse dia, e todas as esperanças foram iludidas.

O homem a quem a oligarquia mais odiava, o ex-deputado Oto-
ni, não tinha sido ainda julgado; o juiz, que devia presidir aos seus 
julgamentos, estava prevenido sobre a maneira por que levaria os 
jurados a condenarem, ainda contra a intenção deles, a vítima queri-
da; sabia-se existir um fato, que o mesmo acusado não negaria, e con-
tava-se basear sobre ele a infalível condenação; assim, esta só razão 
era de sobra para se não conceder uma anistia aos comprometidos 
no Movimento de Minas.

Compreenderam, então, todos os comprometidos que só as 
Justiças do País os haviam de salvar, e a esse juízo se entregaram 
com confiança. Os pronunciados na Cidade de Barbacena tinham de 
responder perante o júri da Piranga, onde se acreditava que uma 
notabilidade governista dominaria, em desvantagem dos acusados, 
a opinião dos jurados; mas tal era a confiança que aqueles deposi-
tavam na retidão, imparcialidade, independência e honra de seus 
pares, que não só os presos, mas algum que se achava foragido, se 
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foi voluntariamente apresentar, pedir seu julgamento, e, com efeito, 
nenhumas insídias, nenhumas considerações foram capazes de afas-
tar os honrados jurados do Município da Piranga de uma linha de 
conduta, que revela a ilustração e o civismo dessa briosa porção de 
mineiros, que dera um desmentido solene aos que se persuadiam, se-
riam eles conduzidos por influências estranhas às suas consciências; 
e uma lição estrondosa aos que acreditavam poder subjugá-los. O júri 
da Piranga absolveu sempre por unanimidade de sufrágios a todos os 
acusados; declarou em suas decisões que uma rebelião não tivera lu-
gar na Província, e respondeu sempre com tanta habilidade aos que-
sitos propostos, que honra deve ser feita à ilustração daqueles juízes.

Algumas dessas sentenças de absolvição tiveram imediata-
mente o seu efeito, o de outras, porém, ficou suspenso por virtude 
das apelações; assim, o honrado João Gualberto Teixeira de Carvalho, 
que tanto tinha já sofrido, mas a quem a oligarquia vota mortal ran-
cor, e de cuja influência se temia na Cidade de Barbacena, continuou 
preso, bem como seu irmão Pedro Teixeira, e Domiciano Moreira, 
cujos inimigos exigiam fosse ele arredado da Vila da Pomba, ou pelo 
menos ficasse inutilizado até a ocasião das eleições.

Tinha comparecido também perante o júri de Maria-
na o distinto mineiro, o ex-deputado Otoni, a pedra de escân-
dalo da oligarquia, o homem por cujo aniquilamento não du-
vidariam os membros mais proeminentes da facção sacrificar 
todas as conveniências públicas. O seu julgamento foi sem dúvi-
da um dos mais importantes triunfos que obtivera o partido Na- 
cional; é uma das glórias, é uma das maiores belezas da instituição 
do júri. Revelou este julgamento toda a protérvia do partido dos per-
seguidores, toda a energia do acusado, todos os dotes de uma alma 
forte, assim como as extensas simpatias de seus concidadãos, e a 
ilustração dos jurados mineiros.

Contava a oligarquia poder aproveitar essa, é alguma outra ví-
tima de sua maior predilecto, insinuando ao juiz presidente do júri 
uma maneira insidiosa pela qual pudera condenar os acusados, ain-
da contra a intenção dos jurados.
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Havia-se posto em prática a intriga na formação do júri; pre-
tendeu-se mesmo aterrar o Tribunal com o aparato da força; e ulti-
mamente, havendo no processo de Otoni fatos por ele mesmo con-
fessados, sobre eles baseou o juiz de direito os quesitos dos quais 
devia depender a sorte do acusado; nada, porém, foi suficiente para 
conseguir-se a tão desejada condenação. O acusado defendeu-se com 
toda a energia de uma consciência pura, e o conselho que o julgou, 
decifrando com maravilhosa habilidade os enigmáticos quesitos, sal-
vou a vítima, e deu mais uma tremenda lição a seus perseguidores.

As demonstrações de deferência, com que fora pelo Tribunal 
recebido o acusado, conservando-se de pé enquanto não tomava ele 
assento, apesar da admoestação do presidente, mostraram sem dú-
vida, as simpatias e o respeito de que o cercam seus concidadãos; 
mas quando, lida a sentença de absolvição, o presidente do Conselho 
que o julgara, acompanhado de todos os outros membros, lhe veio 
oferecer, a fim de que a conduzisse à sua consorte, a pena com que 
tinham lavrado e subscrito a sentença, fez invejar a muitos a sorte do 
acusado: não poucos naquele momento o desejariam substituir no 
tamborete dos réus de um tal crime.

Estavam, assim, absolvidos na Província de Minas quase todos 
aqueles contra quem a oligarquia desencadeava mais as suas iras. 
Gozavam já de liberdade Dias de Carvalho, por não haver a relação 
atendido aos motivos sobre que se fundara o promotor público para 
interpor uma segunda apelação da sentença, que segunda vez o tinha 
absolvido, e esse ato pelo qual o acusado, depois de estar três dias 
em sua casa, fora novamente conduzido à prisão, serviu somente 
para demonstrar o espírito de perseguição e de baixa vingança que 
dirigia os opressores de tantos e tão distintos mineiros.

Estavam igualmente livres e soltos o Dr. Camilo, Manuel Fran-
cisco e padre Marinho, e bem que as sentenças de Otoni, Melo Fran-
co, João Gualberto, Pedro Teixeira, Domiciano Moreira, Dr. des Ge-
netts e capitão Vicente tivessem sido apeladas, estavam eles certos 
de que, ainda quando a relação os mandasse responder a novo júri, 
nada mais alcançariam com isso os oligarcas, do que molestá-los 
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por alguns meses, proporcionando-lhes, porém, ocasião para novos 
triunfos, como acontecera a Melo Franco, coronel Torres e Dr. des Ge-
netts. Mortas as esperanças de uma anistia para os comprometidos 
de Minas, tratava cada um do seu livramento, ou interpondo recur-
sos das pronúncias, ou apresentando-se perante o júri.

Além dos acima mencionados, haviam comparecido perante o 
júri da vila Nova da Formiga o honrado Coelho Mendes e Joaquim de 
Medeiros; o bom, hospitaleiro e liberal povo da Formiga disputava 
uns a outros a preferência nos obséquios que queriam fazer às ví-
timas; os jurados ansiavam que a sorte os designasse, e uma recusa 
por parte dos acusados era tida por eles como um opróbrio. Com 
efeito, o primeiro a julgar-se foi Coelho Mendes; obteve uma absolvi-
ção unânime, e as demonstrações de público prazer foram estrondo-
sas; o mesmo aconteceu quanto a Medeiros.

Nos municípios de Barbacena, Pomba, presídio, Diamantina, 
Lavras, Baependi e Curvelo já não existia criminoso algum, tendo a 
maioria deles alcançado despronúncias por via de recursos, pois que 
a reação do espírito público contra os excessos da oligarquia havia 
chegado também aos mesmos magistrados, e na última sessão do júri 
da Cidade de Mariana foram absolvidos, tendo-se voluntariamente 
apresentado, quase todos os pronunciados na Cidade do Sabará.

Desesperada a oligarquia com tantas, tão repetidas e solenes 
manifestações de desaprovação à sua política de extermínio e san-
gue, comprazia-se ainda em mortificar as poucas vítimas, cujo sacri-
fício lhe asseguravam os tribunais, que as tinham de julgar. Eram os 
Conselhos de Guerra.

Em uma das comarcas, porém, da Província, o juiz de direito, 
que é próximo parente de dois dos mais tenazes membros da fac-
ção, os desembargadores Paulino e Belisário, conhecendo ser favo-
rável aos acusados a opinião do júri, transferiu constantemente, com 
infração manifesta da lei, as sessões do júri, que tinha de julgar os 
acusados que haviam sido pronunciados nos municípios do Araxá e 
Paracatu, e com tão notável violência, que, não dando outro motivo 
para tais transferências, senão os incômodos de sua saúde, não con-
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sentia, entretanto, que se reunisse o júri sob a presidência do res-
pectivo juiz municipal; tal era a opressão que pesava sobre aquela 
porção de mineiros, que tanto haviam já sofrido.

Em toda parte o júri reagia contra as pretensões da oligarquia; 
pela sua parte, porém, os juízes comissários iam pondo o veto das 
apelações nas sentenças absolutórias; a relação do distrito mandou 
cumprir muitas dessas sentenças, entre outras as que absolveram 
alguns indivíduos da Vila do Tamanduá, processados, como sedicio-
sos, por causa de um barulho naquela vila, promovido pelo exaltado 
vigário João Antunes Correia e seus amigos em o ano de 1840.

Sequestros, furtos e roubos

O Aviso de 23 de Junho de 1842, que ordenou se fizesse 
apreensão nos bens dos comprometidos no Movimento Político de 
10 de Junho, foi o mais poderoso auxiliar que na Província de Minas 
pudera ter a legalidade. As autoridades encarregadas dessa incum-
bência, entendendo literalmente o aviso, procederam imediatamen-
te a um rigoroso sequestro em todas as propriedades e haveres, não 
só. dos que se achavam empenhados na sustentação do movimento, 
mas ainda dos que aprouvia à legalidade dar patente de rebeldes, e 
eram estes todos os que, suspeitos de afeições pelos insurgentes, al-
guma coisa tinham que cobiça causasse às autoridades; pessoas que 
estavam na administração de suas casas, foram perseguidas, e seus 
bens sequestrados.

Os procuradores e administradores das Fazendas e proprie-
dades de outros foram expelidos para se entregar a administração 
dos bens dos comprometidos a depositários que os dilapidaram. 
Enfim, propalava-se com toda a segurança que os bens dos insur-
gentes deveriam ser repartidos por todos aqueles que coadjuvassem 
a legalidade e tomassem parte em seus triunfos. Sequestraram-se 
bens de indivíduos, cujas famílias estavam na posse deles, e senho-
ras respeitáveis, acompanhadas de filhas e crianças, eram expelidas 
de suas propriedades, para serem estas entregues à administração 
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de um estranho, que era sempre tirado do intimo peito da oligarquia, 
e quase sempre, para desgraça dos proprietários, sujeito de poucos 
escrúpulos.

Em São João del-Rei, se a senhora do negociante Antônio Fer-
nandes Moreira não foi expulsa de sua casa, foi isto devido ao honra-
do cidadão José Teixeira Coelho, que voluntário se foi oferecer para 
assinar o depósito dos bens sequestrados.

Estava em voga o princípio de que os bens dos insurgentes 
se haviam tornado propriedade comum, da qual podia livremente 
usar o legalista que primeiro lhe lançasse a mão. O exemplo era dado 
na capital da Província pelo governo e pelo chefe de polícia. Ali, mui 
desembaraçadamente, tomou o chefe de polícia uma tipografia, pro-
priedade do ex-deputado Dias de Carvalho, e a entregou a um espe-
culador, para dela usar em apoio da legalidade; fato este tanto mais 
escandaloso, quanto é certo, que a tipografia sequestrada pelo chefe 
de polícia, havia sido depositada, depois de selada, em poder de Car-
los de Assis Figueiredo, de quem a mandou tomar o chefe de polícia, 
para a converter em uso da legalidade.

A casa de Luís Fortunato de Sousa Carvalho foi sequestrada, e 
por essa ocasião, roubada, na quantia de mais de seis contos de réis; 
e tendo ele feito processar os que eram apontados como ladrões, os 
levou a juízo; mas a oligarquia toda, residente na capital da Provín-
cia, tomou a peito a defesa dos ladrões (dois legalistas distintos), e 
com o apoio do juiz de direito interino, o Dr. Hilário Nogueira, conse-
guiu formar um júri, que em dezembro de 1843, absolveu a um dos 
acusados, tomando o juiz de direito a si o chamar ele os jurados, que 
deveram suprir as faltas dos que sorteados não compareceram.

Luís Fortunato, que, para gozar dos efeitos da clemência impe-
rial, afiançado na Proclamação de 19 de Junho e nos editais do barão 
de Caxias e do comandante das Armas da Província, se apresentara à 
legalidade, cometeu a indiscrição de querer haver sua propriedade, 
e por essa causa foi mandado prender pelo presidente Veiga, qualifi-
cado cabeça de rebelião, e teve de suportar uma prisão por mais 10 
meses, até que foi absolvido pelo júri de Mariana.
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Na Vila de Baependi foram sequestrados os bens de Antônio 
Carlos da Rocha Brandão e seu irmão José Hermenegildo; e para que 
se conheça quais formalidades se observaram em tais diligências, 
leia-se o seguinte documento:

“Recebi dez fardos de Fazendas da Sra. D. Maria Joaquina de 
Jesus, por ordem do subdelegado, e este por ordem do Dr. juiz mu-
nicipal Aleixo Tavares de Carvalho; e por ter eu feito esta diligência 
passo este por mim feito e assinado.

Galinhas, 3 de agosto de 1842.
Luís Teles de Sousa, capitão da diligência”.
Entretanto que em 3 de agosto já se faziam apreensões nos 

bens dos dois comprometidos, é de 31 do mesmo mês a portaria, que 
tal apreensão legalizou. Ei-la:

“O escrivão do meu juízo faça sequestro nos bens dos rebeldes 
Antônio Carlos da Rocha Brandão e José Hermenegildo Sanches da 
Rocha Brandão, depositando-os em poder de pessoa chã e abonada.

Baependi, 31 de agosto de 1842. 
Tavares de Carvalho”.
Depois de foragidos alguns meses, os dois Brandões obtiveram 

do Dr. Alvarenga revogação da pronúncia, que os tinha qualificado 
cabeças de rebelião; trataram de arrecadar seus bens, que se diziam 
sequestrados, e requereram ao juiz Aleixo, que mandasse intimar ao 
depositário, que ignoravam quem fosse, a fim de lhos entregar; o juiz 
o ordenou; mas em vez de mandado, obtiveram do escrivão a infor-
mação seguinte: “Informo a V. Sa. que dei princípio ao sequestro, to-
mando com um caderno, para lançar depois, e não concluí, por ainda 
faltarem umas Fazendas, que se esperavam do Rio Verde, e junto com 
uma caixa de Fazenda, que se acha em poder de José Joaquim de Ma-
tos; nisto ficou, por logo se tratar do recurso dos mesmos.

24 de novembro de 1842”.
Então, o juiz dá o seguinte despacho: “Francisco Antônio de 

Melo e José Joaquim de Matos entreguem tudo quanto receberam 
dos suplicantes.
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24 de novembro de 1842. 

Tavares de Carvalho”.

Assim, a 3 de agosto estava feito o roubo, a 31 apareceu a 
portaria legalizadora, e a 24 de novembro não existia ainda depósi-
to, mas tão somente um caderno escrito a lápis. O escrivão informa 
que não há depósito, e só fala em José Joaquim de Matos, em cujo 
poder se acha uma caixa de Fazendas; mas o juiz, que sabe mais que 
o escrivão, ordena a Francisco Antônio de Melo, que entregue o que 
em si tem, pertencente aos Brandões. Entre os bens que se não pu-
deram ocultar, existia um cavalo, cuja entrega se requereu, e o juiz 
declara em seu despacho, que havia autorizado ao depositário para 
dele servir-se, e que como tinha ido para o Rio de Janeiro, quando 
voltasse deferiria, réplica um dos interessados, e cita a ordenação 
do liv. 4º., tit. 76, § 5º., que manda prender o depositário que usa 
da coisa depositada, e o juiz despacha pela maneira seguinte: “Na 
ordenação citada, é aplicável aos tempos ordinários, e logo que se 
presuma que é tempo de estar de volta o filho do suplicado, de-
ferirei; advertindo mais, que se houve alguma pressa no juízo, na 
apreensão, é devido a essa pressa, que o suplicante encontra ainda 
alguma coisa.

26 de novembro de 1842. 

Tavares de Carvalho”.

Mais que louvável é a ingenuidade, com que o juiz municipal 
reconhece em seu despacho dois fatos muito significativos: o primei-
ro é, que de quanto tinham os Brandões, apenas alguma coisa lhes 
restava, e o segundo é, que se o juízo se não apressasse, tudo haveria 
sido roubado, ou, como se tem admitido geralmente na Província de 
Minas, legalizado.

Julgar-se-á talvez fastidioso descer a detalhes tão minuciosos, 
dir-se-á mesmo que transcendo os limites, dentro dos quais deve 
conter-se um historiador; quando, porém, me propus a escrever o 
que na minha Província se passara por ocasião do Movimento de 
10 de Junho, tive como fim principal esclarecer o País a respeito da 
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conduta dos partidos, que se bateram, e levar até à evidência, que o 
lado dos insurgentes batia-se por princípios, respeitando os costu-
mes, as pessoas, e as coisas entretanto que aqueles, que pela mais 
irritante zombaria se intitularam os defensores da ordem e da lei, 
nunca souberam o que fosse respeitar qualquer daquelas coisas, que 
mais respeito merecem na sociedade, à exceção de alguns homens 
honestos e de boa-fé, a quem erradas, porém, sinceras convicções, 
levaram a apoiar um governo, que se declarou em rebelião contra 
as instituições e a propriedade dos cidadãos; esses, porém, à vista 
das torpezas, praticadas pelas notabilidades, improvisadas por esse 
governo, desmoralizado e desmoralizador, engrossam hoje as fileiras 
dos chamados rebeldes, pois que, não podendo pactuar com a infâ-
mia e as rapinas, lançaram-se nos braços de seus irmãos massacra-
dos, roubados e perseguidos.

Releve, pois, o leitor, que prossiga, apresentando-lhe ainda em 
detalhe os escandalosos furtos, praticados pelos legalistas da Pro-
víncia de Minas, e julgará o público a qual dos dois partidos se deve 
dar com justiça o nome de ladrões e assassinos. Seguindo o princi-
pio de que toda propriedade dos insurgentes estava fora da lei, iam 
os particulares servindo-se daquilo que aos insurgentes pertencia, 
e depois da vitória de 20 de agosto entregavam aos chefes das co-
lunas legalistas o que sabiam pertencer aos insurgentes; assim, por 
exemplo, foi um indivíduo fazer entrega ao quartel-general do exér-
cito legal de uma linda parelha de bestas, declarando pertencerem 
elas ao Dr. Antão, que se achava preso na cadeia do Ouro Preto, e o 
quartel-mestre-general aceitou, como se fosse propriedade nacional, 
e passou recibo.

Entre as vítimas, que mais sofreram das forças da legalidade, 
sobressai o nome do comendador José João Ferreira de Sousa Couti-
nho, habitante da Vila do Caeté. Possuía ele duas moradas de casas, 
uma na vila, e outra fora, que lhe servia de residência; ambas as pro-
priedades estavam muito bem mobiliadas, e além da roupa do uso 
dele e de sua senhora, tinha uma excelente biblioteca, uma ermida 
com todos os seus pertences, e uma parte de sua fortuna.
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Retirando-se da vila o comendador Sousa Coutinho, entregou 
suas casas ao administrador Antônio Pinto Lobato; um mês antes 
de ali chegar o exército pacificador, foram as portas arrombadas, e 
a título de sequestro, deu-se nelas um rigoroso saque, levando-se, 
porém, a depósito somente alguma coisa insignificante. Não ficou 
uma porta, uma gaveta, que não fosse arrombada; a maior parte dos 
trastes foram quebrados, e roubados os que se podiam conduzir. As 
paredes foram estragadas, os quartos e salas serviram não só para 
quartel, mas até para cavalariça. Vinte colchas de damasco foram 
vendidas, até a 1$ rs, ricos aparelhos de louça ornam hoje as mesas 
de distintos legalistas; as aves e animais domésticos foram mortos, 
e legalista houve tão ousado, que afirmou ter somente ele carregado 
três burros com trastes do comendador.

Existem na capital da Província testemunhas que viram oficiais 
da legalidade amassarem e meterem nos bolsos os vasos sagrados do 
oratório: E como se não bastassem tantas atrocidades, logo depois do 
dia 20 de agosto uma patrulha cercou a Fazenda da Cachoeira, onde 
se achavam os escravos do comendador, e aí, sem que se apresentas-
se alguma ordem por escrito, foi uma respeitável senhora, sogra do 
mesmo comendador, insultada, ameaçada e constrangida a entregar 
uma lista nominal dos escravos de seu genro, os quais foram chama-
dos por seus nomes, conduzidos para a Vila do Caeté, e aí repartidos 
pelos diversos legalistas, como se repartem na corte os negros vindos 
da Costa-d’África; e instando o comendador João Alves, tio do comen-
dador Coutinho, para ser ele o depositário dos escravos, pôde apenas 
conseguir que lhe fosse entregue metade deles, a fim de que não fos-
sem privados os legalistas, e entre esses o mesmo escrivão do juízo, a 
quem couberam três, dos serviços dos demais.

Em 7 de dezembro de 1842, depois da ordem do Tribunal do 
Tesouro, que revogou o Aviso de 23 de Junho, ainda se lançou em um 
requerimento do comendador José João o seguinte despacho: “Con-
serve-se o depósito no estado em que se acha”.

Julgaram em toda parte as autoridades, que o aviso do minis-
tro da Fazenda as autorizava para se apropriarem os bens de todos 
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os comprometidos, e mesmo de todos aqueles, que, não tendo toma-
do parte no movimento, eram, todavia, suspeitos, não pelos senti-
mentos, mas pelo que possuíam.

Na vila e Município do Araxá os atentados contra a proprieda-
de igualavam aos que se cometiam contra pessoas.

A Sra. D. Josefa Carneiro, conservada em uma estreita e imun-
da prisão, onde lhe acrescentavam as angústias a sua posição e sexo, 
viu todos os seus bens dilapidados, roubados e estragados, a título de 
sequestro. O negociante Antônio Augusto de Melo, que se não acha-
va na vila, quando fora ela atacada pelos insurgentes, foi, contudo, 
pronunciado como rebelde, e como tal perseguido. O juiz municipal 
Simão Ferreira de Figueiredo exigiu do negociante Pedro Amado a 
entrega das chaves da casa e loja de Melo, e estando o mesmo juiz na 
posse delas, foi a loja arrombada e saqueada no valor de mais de oito 
contos de réis, depois do que se fez apreensão no restante. Fortunato 
José da Silva Botelho e seu irmão tinham no Araxá suas proprieda-
des bem mobiliadas e uma loja bem sortida; foram eles processados 
como rebeldes, a casa tomada para servir de quartel à força da le-
galidade, trastes, roupas e papéis que nela existiam desapareceram, 
os móveis se consumiram, e a casa foi depois convertida em cadeia, 
para o que foi preciso destruírem-se muitas partes do edifício.

O proprietário reclamava por meio de seus procuradores, mas 
não era possível obter despacho. O Aviso de 23 de Junho correu veloz-
mente todos os pontos da Província; mas a portaria que o explicava, 
e que podia minorar as depredações, em virtude dele cometidas, não 
foi com a mesma pontualidade remetida às autoridades, e por isso 
mais de ano era passado, depois dos primeiros sequestros, e muitos 
proprietários não tinham sido restituídos à administração de seus 
bens. Menores não eram as violências praticadas em o Arraial de São 
Francisco, do mesmo município. A Fazenda do sargento-mor Silvestre 
e as de todos os suspeitos foram horrivelmente saqueadas, as casas 
de negócio ficaram limpas, os gados das Fazendas marcados com um 
ferro, que se dizia do imperador, e as famílias dos proprietários foram 
expelidas das casas e obrigadas a mendigarem o sustento diário.
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Estes sofrimentos, porém, foram os menores por que passa-
ram os infelizes habitantes do Município do Araxá, onde, e princi-
palmente no Arraial de São Francisco, os legalistas não respeitaram 
a honra da casada, nem a honestidade da donzela, e tais atrocidades 
cometeram neste gênero, que vítimas houve que foram em Província 
estranha ocultar seu opróbrio não culpado, e muito menos merecido.

O sistema de destruição pesou sobre a Província de urna ma-
neira horrível. No Município de Tamanduá mandou por ocasião dos 
sequestros o juiz municipal ao Arraial do Desterro uma escolta co-
mandada pelo capitão do corpo policial João José Dias Pinheiro, para 
fazer sequestro nos bens do capitão Bernardo José de Oliveira Barre-
to, que, aliás, não tinha o menor comprometimento.

Os soldados da escolta, antes de se proceder ao ato judiciário, 
trataram de sortir suas mochilas de Fazendas, sacas e trastes da casa. 
A ordem era que os bens fossem conduzidos para a vila, e sendo pre-
cisos carros, ajuntaram-se 140 bois, que, além de muitos animais ca-
valares, foram lançados no canavial de Barreto e o destruíram todo.

Só este prejuízo foi avaliado em mais de 2.000$. Assim, a lega-
lidade utilizava-se e apropriava-se do que podia, e o mais destruía. O 
prejuízo sofrido por este cidadão orça-se em muito mais de 6:000$, 
além de haver suportado os excessos e violências da soldadesca; al-
guma coisa se lhe entregou do que havia sido sequestrado, e além do 
que lhe foi roubado, teve ele de suportar os gastos de condução dos 
bens do Desterro para Tamanduá, e de Tamanduá para o Desterro.

Em um Arraial desse mesmo município sofreu também enor-
me prejuízo, e pela mesma maneira causado, Manuel Rodrigues de 
Andrade, cuja casa, loja e Fazenda foram sequestradas, e, conforme 
o uso seguido, roubadas. O juiz municipal, determinando sequestros 
nas propriedades de indivíduos, que habitavam longe da vila, em vez 
de ordenar que os bens fossem depositados em poder de pessoas, 
habitantes nos mesmos distritos, fazia-os sempre conduzir para a 
vila, facilitando assim o extravio, e agravando as despesas necessá-
rias para a condução; e este cidadão foi por tal maneira oprimido, 
que, alcançando do presidente da Província ordem para que lhe fos-
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sem entregues os bens sequestrados, não foi esta ordem cumprida 
pelo juiz municipal.

Para que fossem sequestrados, ou antes dilapidados os bens 
de qualquer indivíduo, bastava que um qualquer subdelegado lhe 
desse o crisma de rebelde, ainda que não tivesse ele arriscado um 
único passo, proferido uma só palavra em apoio do movimento. Ter 
sido oposicionista, ter alguma propriedade, era o que bastava para 
ficar sujeito à pena de sequestro. Na Itabira de Mato Dentro, onde 
os oposicionistas nenhum sinal deram de aderência ao movimento, 
não escapou o negociante João Batista Dourmond25, por haver sido 
sempre um distinto oposicionista à política das transações, e pelo 
constante ódio que votara à oligarquia, de ser perseguido na sua pes-
soa e bens. Autoridades houve que chamaram a si o que se devia a 
Dourmond, fazendo ver aos devedores deste que nada lhe deviam 
pagar, pois que todos os seus bens pertenciam ao fisco, e procederam 
mesmo a novos ajustes, deram esperas, prometeram perdão de pré-
mios, e enfim obraram como senhores.

Igual procedimento tinha o subdelegado da freguesia de San-
tana dos Ferros, o qual, munido do fatal Aviso de 23 de Junho, se di-
rigiu, acompanhado da competente escolta, à casa de Antônio Gomes 
da Silva, que nenhum comprometimento tinha, e andava a tratar de 
seus negócios. Chegado à Fazenda de Gomes, procedeu-se a seques-
tro em tudo quanto lhe pertencia. Bois de carros, e todo o mais gado, 
burros novos, éguas, jumento, tropa, ferragens, todo o mantimento, 
todos os móveis, enfim quanto acharam escrupulosamente conduzi-
ram, e a senhora de Gomes, que se achava em casa, administrando 
sua Fazenda, foi lançada dela para fora; nem ao menos lhe deixaram 
um animal, no qual pudesse procurar a casa de algum vizinho. Os 
escravos fugiram aterrados, e duas crioulinhas, que não puderam re-
sistir ao cansaço e à fome pelos matos, morreram de fadiga.

Na Vila do Curvelo, apenas se apoderou dela a legalidade, 
deu-se andamento aos sequestros, a respeito do que havia maior 
empenho do que em debelar os insurgentes. As casas de negócio de 
Felicíssimo de Sousa Viana, de Fidélis Evaristo, de Antônio Pinto de 
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Carvalho foram postas imediatamente em seguro por parte da legali-
dade, e o prejuízo do primeiro sobe a não poucos contos de réis. Igual 
sorte coube às casas do vigário José Marciano, do Dr. Elias, de Joa-
quim José Marinho, repartindo-se pelos soldados legalistas a roupa e 
mais objetos nelas achados. A Fazenda de João de Almeida Negrão foi 
completamente saqueada; nada porém, iguala às depredações, come-
tidas na Fazenda do coronel Luís Eusébio de Azevedo. Lançaram dela 
para fora o administrador, assenhorearam-se de tudo, deram-lhe um 
depositário de molde, que caprichou em estragar e destruir; um belo 
pomar e hortas foram convertidos em pasto, os canaviais inteiramen-
te destroçados, e quando aquele coronel foi restituído à sua Fazenda, 
não achou ao menos um prato e um talher para comer; açúcar, aguar-
dente, gados, porcos, tabuados, e até fechaduras de portas e gavetas, 
tudo se havia consumido, e não teve de quem pudesse ele haver os 
bens, que se diziam sequestrados. Tal foi o escândalo com que na Vila 
do Curvelo procedeu a legalidade, que o coronel Luís Diniz Couto e o 
padre Joaquim José da Costa, que com a força reunida em suas Fazen-
das ocuparam a vila, retiraram-se imediatamente envergonhados, 
para não serem tidos como cúmplices de tantas infâmias.

Por toda parte explorava a facção com indefinível entusiasmo 
a mina dos sequestros, a cujo título praticavam toda a sorte de vio-
lências, excessos e alicantinas. Na Diamantina, mandou a legalidade 
despoticamente buscar as tropas de Vaz Mourão e João José Fernan-
des às Fazendas de seus donos para serem empregadas na condução 
das bagagens da coluna legalista, que marchou para Santa Luzia, e 
tal amor conceberam os legalistas a algumas das bestas, que as não 
quiseram mais restituir. A casa de Alcântara Machado, na Cidade do 
Serro, foi sequestrada; seu irmão, que a habitava, lançando dela para 
fora, para se acomodar o juiz de direito Barbosa, que dela se serviu 
gratuitamente. Era enfim doutrina corrente, que os bens dos com-
prometidos pertenciam de direito aos legalistas.

Em São João del-Rei tomou o comandante militar conta das 
casas dos que se haviam retirado da cidade, e as converteu todas em 
quartéis, e enquanto que os insurgentes por todo o tempo que lá esti-
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veram não incomodaram a uma única pessoa, e tendo de dar quartel 
a dobrada força da que ali entrava por parte da legalidade, arran-
jaram-se consigo e seus amigos, a legalidade não se quis acomodar 
senão nas casas dos chamados rebeldes, para destruí-las. Nessa mes-
ma cidade disputavam-se os legalistas a preferência sobre os bens 
dos comprometidos, e por amigável composição entre si, haviam eles 
distribuído as casas, escravos e mais propriedades dos insurgentes, 
que a cada um devia tocar.

Na Vila da Pomba, onde a legalidade desenvolveu todo o gêne-
ro de excessos, sequestraram-se os bens do sargento-mor Martinho, 
lançou-se para fora da casa a senhora com uma família de moças e de 
meninos, que foi mendigar o pão entre vizinhos, e quando lhe chegou 
a notícia da morte de seu marido, mandou pedir ao juiz que lhe man-
dasse de sua loja o preciso para seu luto e de seus filhos, e o verdugo 
lhe respondeu, que fiasse algodão, tingisse, e dele fizesse o luto.

Se, porém, o Aviso de 23 de Junho deu causa a tantos prejuí-
zos, a tantos sofrimentos suportados pelos insurgentes, estão muito 
abaixo todos esses prejuízos e todos esses sofrimentos dos horrores, 
dos escândalos e dos roubos praticados pelas colunas da legalidade, 
que de outras províncias marcharam sobre a de Minas. Antes porém, 
de os descrever, passarei um ligeiro lance de olhos sobre o compor-
tamento que em toda parte tiveram as colunas insurgentes.

Feito o rompimento em Barbacena, no dia 10 de junho, man-
teve-se desde então naquela cidade uma força, que nunca desceu de 
trezentos homens, sustentada, municiada e armada à custa dos in-
surgentes. Os legalistas da Cidade de Barbacena não sofreram o pre-
juízo de um real; respeitou-se a propriedade de todos, assim como 
se havia respeitado a todas as pessoas. O presidente insurgente deu 
ordem para que se arrecadassem os dinheiros existentes na Rece-
bedoria do Paraibuna e na Coletoria de Barbacena, e isto não tanto 
porque desses dinheiros se quisesse servir, quanto para evitar que 
fossem distraídos, como posteriormente acontecera com o que exis-
tia nos cofres do Paraibuna, lançando-se a culpa ao depois sobre os 
insurgentes.
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Depois de 20 de agosto o coronel Marcelino José Ferreira Ar-
mond, um dos distintos membros do partido chamado rebelde, en-
trou para os cofres públicos com os dez contos de réis, tomados da-
quela Recebedoria. João Gualberto, que fora pelo presidente interino 
autorizado a receber o dinheiro da Coletoria de Barbacena, restituiu 
fielmente tudo quanto recebera. João Bernardo, nomeado pelo presi-
dente interino coletor no Município de São João del-Rei, e que nessa 
qualidade recebera de José Coelho de Moura, Coletor legal, créditos e 
dinheiro, não só entregou ao depois ao mesmo Moura quanto havia 
recebido dele, mas ainda tudo quanto havia arrecadado no tempo em 
que as forças insurgentes estiveram naquela cidade.

As colunas, que dominaram a Vila da Pomba, a estrada da Pa-
raibuna, a do Rio do Peixe, o Bonfim, Pé do Morro, Curvelo, Cláudio, 
Lavras e Oliveira, a força insurgente, que se reuniu no Araxá, a forte 
coluna Junqueira, que dominou Baependi e Aiuruoca, as forças de 
Manuel Ferreira e Manuel Tomás, as que estiveram estacionadas em 
São João del-Rei, foram todas mantidas e sustentadas à custa dos in-
surgentes, sem que um único legalista tenha a queixar-se de que se 
lhe tomasse ao menos um cavalo para correr uma parada.

A Cidade de São João del-Rei esteve ocupada constantemente 
por uma força respeitável; ali esteve a sede do governo interino, e 
todas as despesas correram por conta dos insurgentes. Queixa-se a 
legalidade de que aí se lançasse mão dos dinheiros da Recebedoria, 
o que não é exato. Tomada a cidade, todas as repartições públicas 
ficaram debaixo da jurisdição dos insurgentes, e a Recebedoria não 
podia fazer uma exceção. Foi nela entregue, e por ela administrado, o 
produto de um empréstimo contraído pelo presidente interino entre 
seus amigos, e quando era preciso despender-se qualquer quantia, 
passava-se ordem sobre o tesoureiro; este fez a entrada do emprésti-
mo insurgente, como se fosse dinheiro legal, apresentando ao depois 
uma lista de dinheiros tirados da Recebedoria por ordem do presi-
dente interino.

Reuniram-se ultimamente em um só exército as forças de São 
João del-Rei, Barbacena e Queluz, e puseram-se em operações, e a 
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primeira povoação que teve de ser atacada foi a Vila de Queluz. Nal-
gumas publicações da legalidade se leu que a Vila de Queluz sofrera 
um saque, entretanto que se apresentava como o único exemplo a 
casa do coronel José Inácio. Essa casa foi ocupada pela briosa e mora-
lizada Companhia dos Remédios; seu comandante, o bem conhecido 
Proprietário e acreditado cidadão Manuel Antônio de Araújo, teve 
o cuidado de pôr em guarda todos os trastes, e nada se desencami-
nhou. Na loja, porém, se compraram ao caixeiro Fazendas na impor-
tância de setecentos e tantos mil réis, e um negociante acreditado da 
mesma vila se responsabilizou pelo pagamento, que estava mais que 
suficientemente garantido. Depois de 20 de agosto teve o coronel 
pressa de receber esse dinheiro, e como aquele que havia assinado 
o vale se achasse foragido, contratou ele com o capitão José Antônio 
de Resende, preso em Santa Luzia, para que lhe pagasse a quantia, a 
fim de não ser pronunciado como cabeça de rebelião; Resende pron-
tamente anuiu à proposta, pagou, e mediante mais uns quatrocentos 
mil réis, para os arranjos da justiça, foi considerado não cabeça de re-
belião o capitão Resende, e o major Narciso, que igual arranjo fizera. 
Publicou-se também em escritos da época, que uma parte da Cidade 
do Sabará fora saqueada pelos insurgentes. É ainda uma calúnia.

A Cidade do Sabará foi tomada de assalto, as casas em que se 
entrincheiravam os legalistas, e donde dirigiam o fogo sobre os in-
surgentes, eram por estes alternadamente tomadas e já se vê, que 
casas assim ocupadas deveriam sofrer alguma coisa tanto da parte 
dos legalistas, como da dos insurgentes. O presidente interino, para 
evitar todo o desvio da parte dos insurgentes, mandou conservar 
constantemente a força debaixo de forma na praça da cadeia até que 
resolveu abandonar de pronto a povoação deserta, e pelo meio-dia 
do mesmo, em que as forças insurgentes ocuparam a Cidade do Sa-
bará, a abandonaram, procurando o Arraial de Santa Luzia. Deve no-
tar-se que a força insurgente havia principiado o ataque da cidade 
no dia anterior, e que desde então nada havia comido; entretanto, 
algum mantimento, que ali se tomara, foi todo comprado, e o impor-
te garantido por um dos maiores negociantes do município, Vicente 
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Francisco de Araújo, o que se acha provado pelo dito de testemunhas 
inquiridas no sumário, organizado pelo chefe de polícia interino na 
mesma Cidade do Sabará.

Tal foi o cavalheirismo dos insurgentes, que o presidente inte-
rino aceitou um almoço de obséquio, que se lhe oferecera em casa do 
comandante-em-chefe das forças da legalidade, o comendador Pa-
checo (barão de Sabará). Denúncias houve de que em algumas casas 
existia armamento e munição, ordenaram-se buscas nessas casas, e 
em uma delas, a do comendador Viana, não se levou a efeito a busca, 
por não aparecer a pessoa a quem estavam entregues as chaves da 
mesma, e haver ordem expressa de se não arrombar alguma porta. 
Foi revistada a casa do comendador Meireles; mas o honrado Galvão 
foi em pessoa responsabilizar o oficial encarregado dessa diligência, 
e um alfinete não foi subtraído a seu lugar. Meireles queixou-se, por-
que estava em moda queixarem-se os legalistas dos insurgentes, que 
havia tido algum prejuízo, o que se tornava acreditável, pois que sua 
Casa estava cheia de Fazendas, e outros objetos de valor; a este res-
peito, porém, não foram rebeldes os que necessitaram de desmentir 
essa calúnia: foi um honrado legalista do Sabará que declara de pron-
to, e por um periódico não suspeito, a sentinela da monarquia, que 
a casa de Meireles fora perfeitamente respeitada pelos insurgentes.

Se, pois, assim se portaram estes para com as três casas, talvez 
as mais abastadas do Sabará, quais outras saqueariam? O que, porém, 
leva até a evidência o comportamento nobre dos insurgentes é que 
nessa mesma Cidade do Sabará, onde pretenderam caluniá-los, ins-
tituíram-se dois processos a respeito dos fantasiados roubos, e ape-
sar do furor e pouco escrúpulo, que apresentaram as autoridades em 
pronunciar, não foi possível haver a este respeito uma só pronúncia, 
e se foi possível haver a este respeito uma só pronúncia, e se alguma 
houve, não pôde ela ser sustentada; sendo para notar, que uma das 
testemunhas, que a todo o custo queria fazer acreditar que Vicente 
Francisco roubara uma casa em Sabará, concluiu o seu juramento 
pela maneira seguinte: “Tanto é verdade que Vicente Francisco de 
Araújo roubou a casa de que se trata, que depois de ter recebido os 
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mantimentos, passou um vale da importância dos mesmos, e o entre-
gou ao caixeiro da casa! Eis como se comportaram os insurgentes”.

Tomam de assalto uma cidade, depois de doze horas de fogo, 
tempo em que nada comeram, requisitam gêneros para sua susten-
tação, e porque a caixa de um batalhão não tem dinheiro, o respec-
tivo quartel-mestre, homem abastado, passa um vale, garantindo o 
valor de tudo quanto recebera. Felizmente para os insurgentes, no 
meio dos furores ainda da perseguição, quando era um crime aos 
olhos de Bernardo Jacinto e seus asseclas defender a moralidade de 
um rebelde, aos quais acusavam somente com generalidades, lá apa-
reciam os fatos, lá se ouvia a voz generosa de legalistas honrados, 
defendendo os insurgentes de iníquas acusações. Foi assim que o te-
nente-coronel Anacleto Antônio do Carmo, bem conhecido pelo seu 
aferro à causa legal, dava público testemunho a favor dos rebeldes 
que estiveram acampados na Fazenda do Capão, pertencente àquele 
tenente-coronel, onde pagaram a dinheiro tudo quanto compraram, 
e onde observaram tão bela disciplina, que, apenas acampados, cui-
daram de postar sentinelas para preservar de algum insulto a casa 
da Fazenda. Lá vinha o proprietário da Fazenda do Pedrosa testificar 
que o batalhão de Santa Bárbara, havendo-se aquartelado no paiol 
da Fazenda, apresentou o belo espetáculo de irem entregar ao pro-
prietário sacos de moeda de prata, que os mesmos haviam ali escon-
dido com medo de que lhe fosse roubada. Entretanto, a este respeito 
verificou-se perfeitamente o vae victis, pois que os insurgentes, que 
puros entravam nas provocações, e puros saíam delas, que fizeram a 
revolução à sua custa, foram tachados os ladrões e saqueadores por 
aqueles, que poluíram-se com o saque em Santa Luzia e outros luga-
res, e com furtos e roubos os mais escandalosos, cometidos em todos 
os lugares, por que passavam.

A coluna, que entrou pelo sul da Província, pelo lado de Bae-
pendi e Aiuruoca, foi uma das que mais se mancharam com essas 
depredações. Vinha à sua frente o juiz municipal Aleixo Tavares de 
Carvalho, que vinha indicando todas as fazendas e casas de insur-
gentes, em que havia que roubar; assim no Fajardo, fazenda de um 
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genro de Gabriel Junqueira, deu-se um rigoroso saque, mataram-se 
capados, gados, amarraram-se e açoitaram-se escravos, e finalmente 
uma autoridade apartou para si uma porção de novilhas de criar.

O Arraial do Rio Verde foi saqueado desde uma até outra extre-
midade, e a mulher e filhinhas de Fidélis Alves Sobreiro, fugindo para 
os matos, ao avistarem a força, sofreram uma descarga de balas. No 
Ribeirão do Rio Verde saquearam sem misericórdia todas as casas, 
especialmente a de Felisberto Serafim da Cunha, seus genros, e filhos 
casados; pelo pouco que tinham, ficaram sem nada. O juiz municipal 
Aleixo, para tirar o escrúpulo aos mais acanhados, dava ele mesmo o 
exemplo da rapina, entrando pelas casas, e repartindo por seus se-
quazes tudo quanto encontrava. “O camarada! (dizia ele) você precisa 
de coberta; aí tem”, e imediatamente ia despindo as camas da pobre 
gente, a quem por muita compaixão deixavam a roupa do corpo, fi-
cando muitas crianças expostos aos rigores do frio de julho.

Na Fazenda do Ribeirão, onde por tanto tempo esteve aquar-
telada uma coluna insurgente, e donde se não subtraíra um prato 
de feijão contra a vontade do administrador, fez a coluna legalista 
ampla colheita. Porcos, gados, animais cavalares, bois-chinas de 
grande preço, mantimentos, sal e até as próprias fechaduras das por-
tas, nada escapou ao devorismo da legalidade. Enquanto o grosso da 
coluna fartava-se assim com o saque, dado na Fazenda de José Iná-
cio Nogueira de Sá, uma força de fuzileiros, comandada pelo capitão 
Mendes, ajudante de ordens do coronel Manuel Antônio da Silva, fa-
zia a sua entrada solene no arraial da Lagoa, Município de Aiuruoca. 
O capitão Mendes vinha munido de uma relação bem especificada 
dos bens dos comprometidos, e até dos trastes de maior valor que 
possuíam. Sob pretexto de prenderem ao capitão Antônio Afonso 
Guimarães e José Joaquim Garcia, arrombaram a casa do primeiro, 
quebraram as portas, e substituíram a busca por um rigoroso saque, 
e os indivíduos buscados pelas coisas encontradas, e se aquartela-
ram nas casas de Afonso e Garcia.

No dia seguinte dirigiu-se a força para a fazenda do capitão 
Afonso, e depois de rigoroso saque, conduziram quanto puderam, 
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inutilizaram o mais, e obrigavam os escravos a irem ajuntar a tro-
pa, que serviu para condução dos objetos roubados e bagagens do 
exército chamado pacificador. O prejuízo do capitão Afonso foi cal-
culado em grande soma. Foi um oficial desta mesma coluna, que foi 
à Fazenda dos Olhos-d’Água, pertencente ao padre Gonçalo Ferreira 
da Fonseca, e ordenara com toda a autoridade de um conquistador a 
condução de quatro lindos cavalos, entre esses um magnífico cavalo 
escuro, que existe na corte. Foram oficiais e soldados dessa mesma 
coluna, que, passando pela Lagoa Dourada, ajuntavam todos os ani-
mais, que encontravam, e cortando-lhes imediatamente a cauda, le-
galizavam, assim, o termo de posse.

O comportamento nobre e digno que em São João del-Rei tive-
ra o coronel Manuel Antônio para com os insurgentes, faz-me acredi-
tar com toda a segurança que era ele estranho a tão desonesto pro-
cedimento da parte de alguns oficiais de sua coluna, que praticaram 
os fatos acima mencionados.

Iguais depredações cometia a coluna que entrava pelo Parai-
buna, e além de muitas outras fazendas saqueadas, mencionarei a 
de Francisco de Assis Ribeiro, donde se conduziu tudo quanto ali se 
achou. Bois de carro, burros, capados, mantimentos e trastes no va-
lor de alguns contos de réis, sendo certo que toda a propriedade per-
tencente aos que chamavam rebeldes, tinha de fato caído no domínio 
das forças da legalidade; e todos aqueles lugares por onde passaram 
elas, ficaram as famílias dos comprometidos, já tão roubadas em vir-
tude do Aviso de 23 de Junho, sem o que comessem, sem trastes de 
que se servissem.

Devo dizer que o comportamento do coronel Freitas é geral-
mente abandonado; mas ele não podia conter todos os abusos pra-
ticados, as mais das vezes por oficiais, encarregados do comando de 
uma escolta ou de fazerem uma diligência. A força, que marchara na 
Vila do Presídio, e cujo procedimento está consignado no itinerário, 
escrito pelo ex-deputado Otoni, tinha principiado o seu plano de ata-
que pela loja, casa e fazenda do tenente-coronel Geraldo Rodrigues 
de Aguiar, a quem deram um prejuízo de algumas dezenas de contos. 
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Tudo isto, porém, não era senão um prelúdio, um pequeno esboço 
do grande saque, que tinha de sofrer o infeliz Arraial de Santa Luzia. 
Nada é preciso acrescentar ao que fica escrito no itinerário já citado. 
Alguns fatos posteriores, porém, foram averiguados, que mostram 
até que ponto se manchou a legalidade, depois do seu triunfo.

Deixando de mencionar o escândalo com que foi saqueada a 
própria matriz, conduzindo-se até a túnica do Senhor dos Passos, que 
de bem pouco pudera servir, e o canibalismo com que se arrancavam 
com pedaço de carne os brincos de algumas orelhas, para fazer-se 
uma ideia do horrendo saque que sofreram os heróicos habitantes 
de Santa Luzia, bastará dizer-se, que a casa em que se aquartelou 
o general-em-chefe da legalidade sobre quem não é minha inten-
ção fazer recair a culpa dos fatos que vou narrar, porque não tenho 
documentos que o inculpem, ou quaisquer provas, foi roubada nos 
objetos seguintes: em dinheiro, um conto de réis; em fazendas, oito 
contos de réis; em molhados, ferragens, cobres e mais objetos, nove 
contos de réis; em couros, algodões, fumo e sal, três contos e duzen-
tos mil réis; em mantimentos e outros gêneros, um conto e seiscen-
tos mil réis. Os prejuízos causados na Casa de estatuária e imagens, 
nas tendas de ferreiros e ourives, sobe a um conto e trezentos mil 
réis. O da Casa de negócio, sita em outra rua, pertencente ao mesmo 
Vicente, foi orçado em dois contos e quinhentos mil réis. Os trastes 
da casa, de ouro e prata e joias, orça-se em seis contos de réis. Os 
animais cavalares, muares e vacuns, os trastes da fazenda em cinco 
contos e duzentos mil réis; em créditos, cinco contos e oitocentos 
mil réis. Em assentos de livros, contas avulsas, que foram destruídas, 
rasgadas e inutilizadas, vinte oito contos de réis.

Além deste roubo, os vândalos, ou antes, falando com toda a 
propriedade, os bárbaros da costa-d’África, que foram mandados a 
matar mineiros, inutilizaram, mutilaram, atiraram às ruas tudo aqui-
lo de que se não podiam utilizar no momento, ou conduzir. Entretan-
to, o homem que tais prejuízos sofrera, depois de se ter apresentado 
a uma coluna da legalidade, confiado nas promessas do general-em-
-chefe, foi traiçoeiramente preso, conduzido para a cadeia do Ouro 
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Preto, onde fora conservado até que foi conduzido para Caeté, para 
comparecer perante a comissão julgadora, pela qual foi condenado 
a dez anos de prisão, com trabalho, sendo imediatamente conduzido 
para as enxovias da cadeia do Sabará, donde somente o foi arrancar o 
divino Decreto de 14 de março. Entretanto, que os insurgentes, derro-
tados em Santa Luzia, suportavam em toda parte a fome e o frio sem 
incomodarem qualquer povoação ou fazenda, as riquezas do Arraial 
de Santa Luzia, que haviam sido religiosamente respeitadas por es-
tes, tomavam lugar nas canastras de alguns oficiais da legalidade, nas 
mochilas dos africanos, e até as alfaias e vasos do Santuário estavam 
convertidas em profano uso. Os insurgentes presos marchavam a pé e 
encorrenta-dos para Ouro Preto, e seus animais de sela e carga, eram 
empregados na condução do saque e das pessoas dos conquistadores.

Furtos por meio de processos

O Aviso de 23 de Junho de 1842, explicado pelo ministro da 
Fazenda, tirou à facção a esperança com que se alimentava de ver 
repartidos os bens dos comprometidos ou vendidos em hasta pú-
blica, onde seriam vantajosamente arrematados. Entretanto, muitas 
das autoridades, instituídas pela nova lei da reforma, lançaram mão 
de um outro expediente para empobrecerem os homens de 10 de 
junho e se enriquecerem a si; eram os processos e as ameaças de 
processos. Foi por este meio, que não só algumas autoridades vende-
ram despronúncias, e não pronúncias, mas também alguns chama-
dos legalistas vendiam aos que eles capitulavam de comprometidos 
proteção para não serem pronunciados ou perseguidos.

No Município da Pomba arrancou-se a Francisco Correia Neto, 
mais de 600$ rs.; a José Dutra Nicácio, 200$ rs., e assim a outros in-
divíduos quantias maiores ou menores, a título de proteção. Nessa 
vila, o delegado mandava prender a um indivíduo, embora nenhum 
comprometimento tivesse; e imediatamente um legalista ia oferecer 
ao preso seus serviços, mediante algumas centenas de mil réis. O vi-
gário José Inácio, a quem tão infamemente trataram, mandando-o 
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preso para o Ouro Preto, em cuja cadeia jazeu enquanto durou a sus-
pensão de garantias, foi também castigado com a perda de um lin-
do cavalo. Na Vila de Lavras foi mesmo criado um corretor entre os 
perseguidos e o delegado de polícia João Evangelista de Araújo para 
negociar as não pronúncias. Juiz de direito houve que taxou as des-
pronúncias a 250$ rs., e o tenente-coronel Elias Pinto, o padre Fran-
cisco de Sousa e Dr. Véu, o primeiro que nenhum passo havia dado 
a favor do movimento, os dois últimos, que, ainda em dias de julho, 
se apresentaram às forças da legalidade, e que, apesar disso, foram 
pronunciados no Município de Pitangui, para se livrarem da cadeia 
do Ouro Preto, tiveram de formar uma caixa de 750$ rs. Na Cidade 
de Barbacena não poucas despronúncias se compraram. No Distrito 
de Paulo Moreira, um célebre capitão Fortunato ia pelas fazendas, 
ameaçava os homens pacíficos que podiam gastar dinheiro, ofere-
cia-lhes ao depois a sua proteção e estes a compravam por grossas 
quantias. Na Itabira de Mato Dentro foram pelo juiz Assis mandados 
oficiais de justiça pelo termo para fazerem apreensão nos bens dos 
comprometidos, e os que quiseram escapar a essa horrível persegui-
ção compraram o seu sossego. No Arraial do Cláudio, do Município da 
Oliveira, o coronel Narciso Ferreira de Oliveira, e o tenente-coronel 
do batalhão de Santo Antônio do Monte, sob pretexto de deposição 
de armas, tomaram dos fazendeiros todas as espingardas paisanas, 
pistolas e facas aparelhadas de prata. Nesse mesmo arraial exigem 
os mesmos indivíduos pela liberdade das pessoas que se acharam 
reunidas, por cada cabeça 1$ rs., 500 rs., 10$ rs. e 5$ rs., conforme 
as posses de cada um. Na Cidade de São João del-Rei, as depredações 
nesse sentido foram em grande escala.

Logo depois de sufocada a revolução, alguns indivíduos que se 
julgavam comprometidos sacrificaram não pequenas quantias para 
que os deixassem em sossego, e enquanto que Joaquim de Medei-
ros, subalterno da Guarda Nacional era pronunciado como cabeça 
de rebelião, nenhum incômodo sofriam homens que haviam reunido 
guardas nacionais, que haviam concorrido com dinheiro e víveres 
para a sustentação das forças insurgentes, aceitado e exercido postos 
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superiores na Guarda Nacional, e por mais determinadas recomen-
dações que às autoridades dirigisse o general Andrea, recusavam-se 
elas a organização de um processo geral, e isto porque queriam ter 
aquela fonte perene de tantos lucros.

Já ficou escrito em um dos capítulos precedentes a maneira 
por que ali se conduziram as autoridades na formação do processo 
geral. Acrescentarei somente um fato, que muito concorre para es-
clarecer o juízo do público a respeito da moralidade da grande maio-
ria do partido chamado legalista na Província de Minas. Fora des-
pronunciado o Dr. José Jorge; o promotor, que estava comprado para 
não apelar da despronúncia, acomodou-se com a sentença do juiz de 
direito; apresentou-se, porém, um distinto legalista, que, mostrando-
se possuído de ardente zelo pela causa pública, tomou a si as funções 
do promotor e interpôs a apelação, cedendo deste empenho median-
te a quantia de 700$ rs. Esta imoralidade, porém, não era seguida 
pelo honrado Dr. Tristão Antônio de Alvarenga, que, adstrito às fór-
mulas legais, salvou em sua comarca, com as mãos puras e limpas do 
interesse, as vítimas da perseguição dos Aleixos e mais consórcios. 
Com a mesma retidão e honradez portaram-se na Vila do Curvelo o 
juiz municipal Tertuliano Antônio Alves Pires, e na Diamantina o juiz 
municipal José Joaquim Neto Leme, e o juiz de direito interino da 
Comarca do Rio das Mortes, Afonso de Negreiros Saião.

Concluirei este artigo, deixando aqui transcrita uma publi-
cação, que no mês de maio deste ano aparecera em uma das folhas 
periódicas publicadas na corte; ela pode dar ideia das exações e pre-
varicações cometidas pela magistratura da oligarguia; e se de todos 
os pontos da Província de Minas alguém tivesse a curiosidade de 
consignar todos os fatos de igual natureza, muito longo deveria ser o 
catálogo de tais depredações.

Relação

1º – No dia 19 de setembro de 1842, depois de já pacificada a 
Província de Minas, entrou na Vila do Bonfim o Sr. Dr. Fortunato Ra-
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fael Nogueira Penido, e seu irmão Antônio Nogueira Penido, acom-
panhados por mais de 300 pessoas, que reuniu dos diversos distri-
tos do município para aterrar os povos e melhor conseguir as suas 
pretensões. A primeira coisa que aí fez foi mandar arrombar a casa 
do cidadão José Manuel de Campos, e assenhorear-se dela, como se 
os bens dos comprometidos ou suspeitos se tivessem convertido em 
propriedade de quem primeiro os ocupasse.

2º – Expediu imediatamente uma força o Sr. Dr. Fortunato para 
cercar a casa de Inácio Gonçalves de Oliveira, homem septuagenário, 
com ordem de o trazer preso, e a seu filho o alferes Francisco Gon-
çalves, o que se efetuou, e sendo trazidos ambos à sua presença, e 
aterrados pelo aparato da força, pelas circunstâncias da Província, 
viram-se na precisão de requerer fiança, como lhes foi insinuado, e 
o Sr. Dr. Penido lha concedeu, embora o crime de rebelião, por que 
eram eles processados, não a admitisse; e o próprio juiz, que era o Sr. 
Dr. Penido, avaliou a fiança em dois contos de réis, de que os afian-
çados pagaram logo 2 por cento não sei para quem. E passando a 
formar-lhe culpa, como não houvesse uma só testemunha que contra 
ele depusesse, julgou-se improcedente o processo.

Notem-se aqui todas as irregularidades deste juiz: antes de 
formar o processo, e de conhecer se eram delinquentes os homens 
que mandou prender, ele os obriga a prestarem fiança, e depois julga 
o processo improcedente. O delito era inafiançável; e os perseguidos 
obtiveram fiança a troco dos 2 por cento.

3º – Vendo o Sr. Dr. Penido, que na qualidade de primeiro 
substituto do juiz municipal não podia ter tanto lucro, como na de 
advogado, passou a jurisdição municipal a seu irmão o Sr. Antônio 
Nogueira Penido, a quem servia de assessor, e às partes de patrono. E 
tratando logo de pôr em andamento o seu novo estratagema, fez com 
que o dito seu irmão o Sr. Penido (Antônio) procurasse a seu compa-
dre José Joaquim Parreiras, e lhe dissesse, que o pai deste se achava 
muito comprometido, mas que se desse 800$ rs., 400$ rs. para ele e 
400$ rs. para seu irmão, as coisas se haviam de arranjar de modo que 
ele não seria processado.
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Ora, o Sr. Parreiras não quis fazer o contrato, e sofreu logo a 
pena, vendo-se processado, e o que é mais, na sentença de pronúncia, 
já condenado em as penas dos arts. 110 e 111 do Código do Processo 
Criminal. Não para aqui a infâmia destes juízes. O Sr. Parreiras, sa-
bendo que estava processado, resolveu-se a dar, não os 800$ rs., que 
a princípio lhe foram pedidos, mas 150$ rs.; e tanto foi bastante para 
que os autos se truncassem, tirando-se deles o juramento de qua-
tro testemunhas, e a primeira sentença de pronúncia, e suprindo-se 
aquelas por outras, que nada disseram, e esta por uma declaração, de 
que o processo era improcedente. As pessoas que viram a primeira 
sentença e os próprios autos, e as mesmas testemunhas, que foram 
segunda vez reperguntadas, são outras tantas provas da exatidão 
deste fato, um dos mais escandalosos, que se praticaram no Bonfim.

4º – Delfino Vieira da Silva, que foi apenas um simples solda-
do, que nunca podia ser considerado cabeça, sofreu processo, e se 
escapou da perseguição, deve-o a ter dado 200$ rs. ao Sr. Penido, por 
intervenção de um seu amigo, que arranjou o negócio por esse preço 
quando se lhe queriam extorquir 800$ rs.

5º – Antônio Bernardes de Carvalho deu 500$ rs. para não ser 
processado. 

6º – Antônio de Sousa Machado deu para o mesmo fim 400$ rs..

7º – Francisco Correia de Melo, para que na inquirição das 
testemunhas de seu processo fosse favorecido, e obtivesse assim 
livramento, deu 500$ rs., os quais o Sr. Delegado mandou buscar à 
sua casa, e o portador passou recibo, e para obter despronúncia, deu 
mais 500$ rs. ao Sr. Dr. Penido.

8º – O Sr. José Mendes de Campos deu 300$ rs. ao dito Sr. Dr. 
para obter despronúncia.

9º – O Sr. Manuel José Barbosa deu-lhe 300$ rs. para o mes-
mo fim.

10º – O Sr. Padre José Ferreira contribuiu com igual quantia a 
favor do bolsinho do Senhor Doutor.

11º – O Sr. Antônio Teixeira dos Santos, para ser despronun-
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ciado, e outros do Rio do Peixe para não serem pronunciados, paga-
ram a multa de 200$ rs. ao mesmo Sr. Doutor.

Os Srs. Penidos do Bonfim o que queriam era extorquir dinhei-
ro, e para isso a lavra se lhes tornou abundante. Não era preciso ter 
sido comprometido: bastava ter fortuna, era qualquer logo amea-
çado. Assim aconteceu, entre outras pessoas, à Sra. Rita Antônia, 
a quem só por ter dinheiro se mandou dizer que seria processada, 
quando não remetesse 500$ rs.; o mesmo se praticou com o Sr. Fran-
cisco José de Araújo.

12º – Querendo ter companheiros para abarcar toda a pesca-
ria, o Sr. Juiz Municipal recomendou ao subdelegado do distrito da 
vila, o Sr. Capitão Antônio de Sousa Moreira, que processasse a todos 
os comprometidos, porque a ele na qualidade de juiz competia des-
pronunciar os que julgasse não criminosos, ao que se opôs aquele 
benemérito empregado, dizendo publicamente que não concorria 
para semelhantes prevaricações e ladroeiras, que eram sabidas de 
todo mundo.

13º – O Sr. Valeriano Antônio de Mascarenhas comprou uma 
porção de fazendas ao Sr. Antônio Penido antes do movimento, e por-
que este aparecesse, não as foi receber, e o Sr. Penido lhe comunicou 
que para evitar extravios dera saída às mesmas fazendas. Em suas 
transações particulares deu-lhe o Sr. Mascarenhas 200$ rs., e o Sr. 
Penido não lhos quis restituir, o que deu lugar a um processo bem 
vergonhoso, que corre no Município do Bonfim, querendo por este 
meio arrancar dele aquela contribuição sob o pretexto de o não ter 
processado com o comprometimento do Movimento de 1842.

A legalidade havia decretado o extermínio dos insurgentes, e a 
guerra contra a propriedade era horrível em toda parte; aqueles que 
não eram encontrados para pagarem o respectivo imposto, nem por 
isso deixavam de sofrer enormes prejuízos; foi isto o que acontecera, 
entre outros lugares, no Município do Uberaba, onde, apesar de se 
não manifestar qualquer sintoma de revolta, nem por isso deixaram 
os que eram apontados por suas opiniões liberais de serem persegui-
dos a ferro e fogo. Os proprietários e laboriosos agricultores Antônio 
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Joaquim de Andrade e seu genro João Evangelista de Carvalho, o pa-
cífico e honesto negociante Domingos da Silva e Oliveira, só porque 
não aderiam aos princípios da facção, tiveram de sofrer não poucos 
dissabores; o proprietário Antônio Teixeira de Carvalho, e outros, fo-
ram pelo mesmo motivo levados à cadeia e o ilustrado padre Zeferi-
no Batista Carmo, porque cometera o crime de se não deixar ficar em 
casa, quando sabia pelas mesmas razões o perseguiam e que devia 
recear-se pela sua existência, se porventura encontrado fosse, teve 
de sofrer um imenso prejuízo, que aliás recaiu muito diretamente 
sobre a prosperidade da Província, e pode-se dizer que do País.

É a paixão dominante do padre Zeferino o trabalho da horti-
cultura; fabricava ele excelente e precioso vinho, do qual não poucas 
amostras se haviam já mandado para a Europa; animado pela Assem-
bleia Provincial, e pela vantajosa extração desse gênero, prometia ele 
em poucos anos poder abastecer uma grande parte da Província; não 
era já pequeno o interesse que fazia; pois bem: o parreiral e o pomar 
do padre Zeferino, no qual vegetavam e produziam já muitas plantas 
da Europa, foram decepados pela foice da legalidade em 1842; e por 
tal forma o destruíram, que nem ao menos deixaram a esperança ao 
padre de o poder novamente replantar; foi um padrão de eterna me-
mória que a legalidade quis deixar a futuros insurgentes, ou antes, 
pois que na Uberaba não houvesse insurgentes, a todos os que para 
o futuro se atrevessem a desaprovar o sistema e os princípios dos 
assassinos da Constituição.

Assassinatos

O estrangeiro que tem viajado pela Província de Minas, e tem 
tido ocasião de apreciar a hospitalidade e o caráter dócil e franco 
dos mineiros, admirar-se-á sem dúvida ao ler os atos de barbarismo, 
praticados naquela Província por um partido, que arvorara a sagrada 
bandeira da lei e da ordem; entretanto, a linguagem dos fatos é tão 
persuasiva, que ninguém pode recusar-lhe o seu assenso. Quero ofe-
recer à consideração do leitor alguns desses fatos mais horríveis, que 



428 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

tiveram lugar na Província de Minas, durante e depois de sufocado o 
Movimento de 10 de Junho.

Durava ainda esse movimento, quando um comandante da 
Guarda Nacional do Itatiaiuçu, a pretexto de prender um guarda 
nacional, cercou com numerosa escolta a casa do fazendeiro gaio, e 
como um filho desse desgraçado procurasse evadir-se pelo quintal, 
recebeu uma descarga de balas, e o infeliz caiu morto no mesmo lu-
gar; o comandante (capitão Fonseca), não contente com ato de tão 
grande atrocidade, para castigar o velho do crime de haver derra-
mado uma lágrima sobre o cadáver ensanguentado de seu filho, o 
conduziu em ferros para a Cidade do Sabará, em cuja cadeia fora con-
servado enquanto durou a luta, e depois de 20 de agosto, remetido 
para a do Ouro Preto, onde jazeu por muitos meses, sem que jamais 
se lhe pudesse provar a menor participação no Movimento de 10 de 
Junho. Reconheceu-se na Província de Minas um novo direito de re-
sistência, e como resistentes eram barbaramente assassinados todos 
os que pretendiam escapar, fugindo às perseguições de seus verdu-
gos. Foi assim, que, no Distrito do Melo, Município da Piranga, fora 
barbaramente assassinado Francisco Antônio de Oliveira, por ordem 
do delegado Domingos Jaime.

Este delegado, para satisfazer a vingança de um seu amigo, 
mandou uma escolta de trinta soldados, comandados pelo tenente 
Antero, a prender Francisco Antônio e ao padre Manuel Afonso Di-
niz, recomendando na ordem, que dera por escrito, que atirassem 
sobre aquele que pretendesse fugir. Com efeito, foi Francisco Antônio 
cercado em sua roça, e como deitasse a correr pela margem de um 
rio, descarregaram-lhe um tiro, que o não alcançou, imediatamente 
dois, e o infeliz caiu traspassado de outras tantas balas.

Arrastado para a estrada, lutando já com as ânsias da morte, 
vinha casualmente pela mesma estrada o padre Afonso, a quem o 
infeliz pediu pelo amor de Deus que o ouvisse de confissão; o padre, 
querendo satisfazer a esse ato de religião e de caridade, pediu ao 
comandante que fizesse um mais largo círculo com a força, para que 
ele pudesse ouvir de confissão ao moribundo; o comandante, porém, 
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empunhando uma pistola, diz-lhe que nem ele, padre, estava nas cir-
cunstâncias de administrar aquele sacramento, nem o moribundo de 
o receber, pois que eram rebeldes, os quais deviam ser confessados 
pelas balas. A resposta do sacerdote foi digna de um ministro da Re-
ligião; apesar dos tigres que o cercavam, teve ele á fortaleza de retor-
quir ao bárbaro comandante pela seguinte enérgica maneira: “Pois 
bem, deixai-me aplicar aquela que o meu estado me ordena e as cir-
cunstâncias do moribundo reclamam, e aplicai ao depois sobre mim 
a que vos aprouver”. Apesar disso, o infeliz morreu sem confessar-se, 
e o padre foi posto em um cavalo, com as pernas amarradas por bai-
xo da barriga do animal, que, sem freio, era tirado pelo cabresto por 
um guarda; e assim entrou na Cidade de Barbacena, em cuja cadeia 
permaneceu por meses, sem que jamais se lhe pudesse formar culpa.

Era para revoltar a todo homem de senso, e que não fosse 
um perfeito malvado, o procedimento de autoridades, que, para 
perseguirem a homens reconhecidamente pacíficos, industriosos e 
moralizados, entregavam o comando de escoltas e assassinos e sal-
teadores, e os encarregavam de execução de ordens de prisão, em 
que punham sempre o acréscimo do “a todo o risco”. No Distrito do 
Ribeirão do Raposo, o subdelegado Luís Marques encarregou a um 
Manuel Joaquim, facinoroso, que por tal se achava processado, de ir 
prender a Manuel Soares, o qual, sendo encontrado em casa, porque 
procurasse evadir-se, foi imediatamente traspassado por uma bala, e 
isto às oito horas da noite, e o subdelegado, para livrar o facinoroso, 
organizou um processo de resistência, como se praticara no Distri-
to do Melo, e o assassino ficou impune. Na Vila da Itabira de Mato 
Dentro, recolhendo-se de Santa Luzia. Inocêncio Fernandes Coimbra 
encontrou-se à entrada da povoação com um infeliz de nome Ven-
ceslau, a quem o seu mau fado conduzira naquela hora àquele lugar; 
era ele tido como oposicionista. Ao vê-lo, enche-se de ira o legalista, 
engatilha a espingarda, e a estas palavras: “ali está um rebelde”, des-
fechou fogo, e o desgraçado caiu varado de uma bala. Os protetores 
do assassino, atentando na publicidade do caso, e acreditando, com 
razão, que, logo que cessasse a efervescência das paixões, e tornas-
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sem ao seu estado normal as nulidades que o presidente Veiga ele-
vara sobre as capacidades naturais do lugar, o crime seria punido, 
apressaram-se em escudar o assassino com uma sentença escanda-
losa. Com efeito, o promotor, que, quando se tratou dos julgamentos 
políticos, nunca deixou de esgotar a lista das recusas, que procurava 
com escrúpulo as menores frases das diversas cartas dos comprome-
tidos, para combiná-las e fazer-lhes culpa, que mesmo invertia datas, 
para sobrecarregar algum de acusações odiosas, quando se trata de 
punir um assassino, não recusa um só juiz. O defensor confessa o de-
lito, e acrescenta que o seu cliente havia praticado uma ação louvável 
e meritória, e que o seu exemplo deveria ter muitos imitadores. O 
juiz de direito interino, recapitulando os debates, tomou a defesa do 
assassino, e concluiu o seu arrazoado com o seguinte pensamento: 
“Lembrai-vos, Srs. jurados, que o crime foi cometido durante a sus-
pensão de garantias”. O resultado foi a absolvição do réu. Na fregue-
sia de Carrancas foi gravemente ferido com um tiro, o proprietário 
Francisco Teodoro, que, sem estar pronunciado, e não subsistindo 
já a suspensão de garantias, fora mandado prender, e que pretendia 
evadir-se logo que viu aproximar-se a escolta. No Município de Que-
luz, um infeliz, estranho a todos os partidos, encontrando-se casual-
mente com uma escolta, lançou-se do cabeçalho de um carro abaixo, 
e pôs-se a correr; caiu morto, traspassado de balas. No Município do 
Curvelo, marchando uma escolta legalista para se ir reunir com as 
forças do coronel Pimentel Barbosa, soube no popto das Barreiras o 
comandante dela que um guarda nacional de nome Estêvão Ribeiro 
da Costa, que no ataque da Lagoa Santa se havia distinguido pelo lado 
dos insurgentes, se achava no Abaete, marchou a prendê-lo. Estêvão 
tentou evadir-se, mas foi alcançado e gravemente ferido de um tiro.

Conduzido assim maltratado à presença do comandante, de-
cretou este que Estêvão fosse enforcado. Escolheu-se, pois, o galho 
de um jenipapeiro, preparou-se a corda, e o infeliz caminhava com 
ela ao pescoço para o lugar da execução, quando algumas pessoas 
que se achavam presentes, e que até então se persuadiam ser tudo 
aquilo um aparato fingido para espantar a Estêvão, vendo que o infe-



431HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842

liz subia já à árvore patíbulo, se arrojaram aos pés do comandante, e 
lhe pediram com lágrimas a revogação da sentença. Depois de muita 
resistência, concedeu, enfim, o paxá26, que fosse o gênero de morte 
substituído por outro.

Entregue a dois soldados o padecente, foi ele arrastado para a 
margem do Rio de São Francisco, lançando em uma canoa, e passan-
do para a outra parte, fuzilaram-no, cortaram-lhe o pescoço, despi-
ram-no, apoderaram-se de tudo o que levava o morto, e o deixaram 
insepulto para servir de pasto às feras. Os assassinos, não só deixa-
ram de ser incomodados por um tão bárbaro quanto horroroso cri-
me, mas até foram tidos como beneméritos legalistas. No Município 
da Diamantina foi também espingardeado um guarda nacional em 
Tijucuçu por ter feito parte da reunião do Pé do Morro. Nos Distritos 
de Paulo Moreira e Saúde, a vida dos cidadãos estava constantemen-
te à discrição da polícia e das escoltas. Ninguém sabia, ao deitar-se à 
noite, se o deixariam dormir sossegado; os legalistas influentes na-
queles distritos ameaçavam constantemente com a punição fora dos 
tribunais a todos os seus contrários. Quando lhes vinha o capricho, 
iam varejar, sem alguma formalidade, as casas, as fazendas, em busca 
de rebeldes, nunca deixando de os procurarem nas gavetas, e até em 
uma fazenda, cujo dono se julgava ter bastante dinheiro e em boa 
espécie, davam-se buscas naqueles lugares em que a terra parecia 
revolvida.

Um filho de João Gomes de Melo, porque fugira da escolta, so-
freu uma descarga. As casas de Lucas Martins Barbosa, João Alves 
Torres e Manuel Antônio Machado, sendo este último uma das víti-
mas da mais horrível perseguição, sofreram todo o género de insultos. 
Um desgraçado, preso pelo inspetor de quarteirão no 1º de janeiro 
de 1844, foi assassinado com tanta barbaridade, que os algozes re-
cusaram ao vigário, que se aproximava para o ouvir de confissão, a 
faculdade de ministrar-lhe esse sacramento. Assim, aqueles que se 
haviam proclamado os sustentadores da ordem, os defensores da lei, 
cometiam todos os atos os mais subversivos de toda ordem, e contra 
os quais se levantavam os clamores da mesma lei natural. Os que so-
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mente pelo sarcasmo da zombaria puderam tomar o título de defen-
sores do altar, privavam as vítimas de sua brutalidade até das últimas 
consolações da religião, o perdão de Deus, que o céu lhes enviava à 
hora da morte na pessoa de seus ministros; e sacerdotes houve, tão 
eivados da vertigem reacionária, tão exaltados no sentimento de le-
galidade, que recusaram administrar o sacramento da penitência e 
extrema-unção a desgraçados moribundos presos que o reclamavam. 
Este fato teve lugar na Cidade de Barbacena, quando o digno pároco 
daquela freguesia jazia ainda encarcerado na cadeia do Ouro Preto.

O recrutamento

Todos os sofrimentos, por que passaram os mineiros, alguns 
dos quais ficam descritos, são inferiores aos vexames que têm pesado 
e continuam a pesar sobre a Província de Minas, por causa do recru-
tamento. É o terror, produzido pelo recrutamento, que tem afugenta-
do a indústria de todas as povoações. É com o recrutamento que se 
afasta dos cargos públicos muitos indivíduos de opiniões dissidentes 
às da oligarquia, os quais, receosos de verem seus filhos, irmãos e 
amigos recrutados, abandonam os empregos, que por eleição popu-
lar ocupam ainda nos distritos, e fica assim o povo reduzido a não 
ter quem ao menos represente em seu favor. O recrutamento, enfim, 
é a pena, que fora dos tribunais, devem sofrer todos os indivíduos 
da oposição, que se não curvam aos caprichos de qualquer régulo de 
aldeia. Basta que um cidadão não se submeta humildemente aos que 
pretendem extorquir-lhe um voto, para que seu nome seja levado à 
lista de proscrição, e seja ele perseguido com o recrutamento, qual-
quer que seja, aliás, a sua posição social, sua fortuna e seu estado.

É atrocíssima a maneira por que se efetua atualmente o recru-
tamento na Província de Minas. Há um furor satânico de arrancar 
da Província todos os braços industriosos, de aterrar as povoações. 
Parece ser o fim dessa política de extermínio, subjugar todas as opi-
niões, pôr mordaça em todas as bocas. Não há respeito a alguma isen-
ção da lei; casados, filhos únicos de viúvas, negociantes, fazendeiros, 
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feitores, tropeiros, todos são recrutados e conduzidos aos depósitos 
do recrutamento, e é debalde alegar a lei que os isenta. Por essas po-
voações, outrora florescentes da Província, só se encontram velhos, 
meninos e mulheres. Os templos frequentados pela devoção dos fiéis 
nos dias em que nossa religião manda dedicar o pensamento ao Su-
premo Criador do mundo; os templos, onde os cânticos da religião 
infundem no coração essa harmonia indefinida da religião estão de-
sertos, porque ali mesmo não acham abrigo as vítimas, que são ar-
rancadas dos pés dos altares para serem conduzidas ao açougue do 
recrutamento; assim aconteceu no Sabará, no Curvelo, no Brumado 
de Mato Dentro, onde os templos foram profanados pelos recruta-
dores. Nos campos de Santa Luzia, duzentos prisioneiros foram in-
distintamente recrutados, e seus pais e mulheres os viram trelados 
dois a dois, à maneira de cães, conduzidos para o Rio de Janeiro, e 
daí para o Sul. Na Cidade de São João del-Rei, nessa desgraçada Pal-
mira27 da Província de Minas, fez-se um recrutamento em massa em 
toda a Guarda Nacional, que se foi apresentar aos coronéis Mateus 
e Manuel Antônio. Todo o batalhão foi recolhido à cadeia, e todo ele 
recrutado; casados, negociantes, os filhos todos de um pai septuage-
nário, e que ficava também sepultado em uma hedionda masmorra, 
encorrentados desfilaram pelas ruas da Cidade de São João del-Rei, e 
os cruéis oligarcas os observavam com prazer, expostos a tão duros 
padecimentos, aqueles mesmos que os tinham tão cavaIheiramente 
tratado enquanto esteve a cidade ocupada pelos insurgentes, e nem 
as lágrimas das esposas, nem os gemidos, que por seus filhos solta-
vam as desconsoladas mães, nem a miséria, a que ficavam expostas, 
nem a desolação, com que lutavam famílias inteiras, puderam abran-
dar o coração de um só dos oligarcas.

O desembargador Gabriel Mendes, aprovador, e aconselha-
dor de todas as atrocidades praticadas pelos legalistas de São João 
del-Rei, esforçava-se para provar que os insurgentes de 1842 cons-
tituíam o povo obcecado, de que falavam as sagradas páginas, e que, 
portanto, cumpria que fossem exterminados. Esta doutrina consu-
miu nos corações das mesmas senhoras os tão naturais sentimentos 
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de humanidade e compaixão, pois que algumas houve, que no dia de 
luto, em que saíam presos, arrastando grossas correntes para o Rio 
de Janeiro, pais de famílias, moços ali nascidos, apareceram nas sa-
cadas para aplaudirem aquele ato de barbarismo, como se lhes fora 
a melhor folgança, misturando as suas gargalhadas indecentes com 
os gemidos das mães e das esposas aflitas, e desconsoladas; e elas se 
esqueciam de que também tinham filhos! A ferocidade da oligarquia 
desenvolveu-se na Cidade de São João del-Rei de uma maneira incrí-
vel. Nenhum estado, nenhuma condição foi poupada; uma verdadeira 
embriaguez preocupou os legalistas ali; mandavam-se à cadeia pes-
soas respeitáveis, por simples divertimento. O padre Antônio Joaquim 
de Medeiros, sacerdote sisudo, de costumes puros e honestos, sempre 
respeitado no lugar por suas maneiras graves e descentes, que por 
forma alguma se havia metido com o movimento, porque se retirou 
da cidade, quando o mesmo fizeram outras muitas pessoas e famílias, 
foi mandado vir preso por uma escolta, posto na cadeia, e insultado; e 
perguntando-se com admiração o motivo por que estava preso um ho-
mem reconhecidamente pacífico, respondeu a autoridade: “Está pre-
so porque esteve na cidade enquanto nela estiveram os insurgentes, e 
deixou-a quando aqueles a abandonaram!” Assim, maravilhosamente 
contrastavam as perseguições e violências praticadas pelas autorida-
des legais da Cidade de São João dei-Rei com o respeito às pessoas e 
às propriedades, que se notou, quando ali estiveram os insurgentes.

Dominaram eles por muito tempo a cidade, e achavam-se tran-
quilos então em suas casas os mais estrênuos legalistas. O coronel 
Severo de Barros, Paula de Almeida, e enfim todos, nada sofreram. 
O coronel Severo, escrevendo a um legalista que parecia disposto a 
conspirar contra a presidência interina, lhe dizia: “Os insurgcntes 
tem-se comportado com tanta generosidade, tanto cavalheirismo, 
que eu tornei a firme deliberação de meter-me em minha casa, e não 
me embaraçar com política”. Pouco mais de um mês era passado, de-
pois que o coronel Severo escrevia estas palavras, e ele fazia ocupar 
as casas, dos que acreditavam insurgentes, pelos africanos, que cons-
tituíam uma parte do exército da legalidade.
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Santiago, esse perseguidor o mais acérrimo dos comprome-
tidos, esse o mais canibal sectário das reações, esteve tranquilo em 
sua loja quando os insurgentes ocupavam a cidade; ganhou muitas 
dezenas de contos de réis com a revolução, porque tendo uma gran-
de porção de sal para vender, insurgentes e legalistas lho compravam 
a 16$ e a 20$ réis o alqueire, preço a que tinha chegado, pela inter-
rupção das relações entre Minas e o Rio de Janeiro, e esse homem es-
quece-se do cavalheirismo com que fora tratado, para açular e salhar 
os verdugos de tão generosos inimigos.

Mas, enfim, alguns moços mais exaltados, na véspera do dia, 
em que os insurgentes deviam deixar a Cidade de São João quebra-
ram, entre outras, as vidraças do desembargador Gabriel Mendes 
dos Santos; e para vingar tão enorme atentado, não foi bastante que 
esse desembargador visse sair encorrentada e trelada para o Rio de 
Janeiro a Guarda Nacional da Cidade de São João, não bastou o pro-
cesso intentado contra muitos indivíduos por esse motivo, e a pro-
núncia de quatorze deles, considerados no crime de tentativa de rou-
bo e homicídio; não, o desembargador açula com inimitável cobardia 
os Santiagos e mais asseclas contra os comprometidos, e na Câmara 
dos Deputados, onde o colocara a polícia do presidente Veiga, pede 
com voz irada o extermínio de todos os mineiros que tiveram o ar-
rojo de excluí-lo das urnas eleitorais em 1840. É pelas solicitações 
dos Santiagos, pelas exagerações estudadas e maliciosas dos Mendes 
dos Santos, que na Cidade de São João del-Rei se tem conservado 
constantemente um oficial de linha encarregado de recrutar, e que 
apenas expedida uma leva, dá-se princípio a uma outra. Assim, a 
contribuição de sangue, que atualmente sofre a Província de Minas, 
que todos os dias vê seus filhos arrancados às suas famílias, é tão 
opressiva, que só ela é mais que suficiente para provar a ruindade 
dos princípios administrativos dos dominadores do País.

Todo político, que tem examinado com atenção a economia 
das sociedades, pensa que o melhor meio de governar é proporcio-
nar a maior soma de felicidade a todos os cidadãos, e a cada um de-
les, conciliando esta felicidade com as liberdades públicas. De acordo 



436 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

com este pensamento, os bons governos procuram sempre diminuir 
o número dos votados à milícia; pois que sendo esta um estado for-
çado, uma condição repugnante aos hábitos de trabalho (que feliz-
mente se desenvolvem na população mineira), é sem contradição 
uma felicidade que o número dos recrutados seja o menor possível. 
Entretanto, no Brasil, e especialmente na Província de Minas, hoje 
o recrutamento é um meio de governo. Esta blasfêmia política só é 
desculpável por haver sido proferida por quem só as violências do 
recrutamento colocaram em uma das cadeiras da representação 
nacional. É uma verdade, reconhecida por todos, que as oposições 
convencendo ao povo da ruindade do governo, criam uma opinião 
pública, que a repele, tirando-lhe o apoio na opinião dos homens 
sensatos, e ultimamente no Parlamento, forçando-o assim a ceder o 
posto a seus contrários.

O governo, porém, que domina o País desde 1837, conhecendo 
este resultado infalível das oposições, e que, dirigido por princípios 
de ira e reaçío, não procura, ou não sabe fazer-se amar, irrita-se con-
tra a oposição, e para esmagá-la, manda por numerosas escoltas re-
crutar indistintamente, e ordena a seus delegados que não poupem 
todos aqueles que julgarem contrários à política dominante. Assim, 
nos pontos mais importantes da Província existem escoltas destina-
das a fazer o recrutamento. Autoridades há que têm tirado um outro 
proveito do tão gabado quanto estúpido e imoral meio de governar 
por via do recrutamento. Espantam com ele a população; oferecem, 
porém, suas casas para nelas abrigarem os perseguidos, e os empre-
gam no serviço de suas lavouras, e se vão assim enriquecendo com o 
suor dos pobres, enquanto que suas famílias, pela falta dos serviços 
de seus filhos, de seus irmãos, e mesmo de seus maridos, lutam com 
a necessidade. É tão escandalosa a crônica do recrutamento na Pro-
víncia de Minas, que a mão recua ao descrever as injustiças, e atro-
cidades praticadas a título de recrutamento. Basta o dizer-se, que o 
recrutamento tem sido na Província de Minas o pretexto com que se 
cometem impunemente todos os atentados, e até os mais horrorosos 
assassinatos.
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É o recrutamento, enfim, o meio por que o governo pretende 
livrar-se de importunos adversários, é a arma com que os empre-
gados da polícia vingam-se de particulares ofensas. É com o recru-
tamento que se arranca dos braços de sua família, manda-se-o em 
ferros para o Rio de Janeiro, lança-se-o no porão de uma embarcação 
a ser levado para o Sul, um moço atacado desde os mais tenros anos 
de epilepsia, que durante o movimento não saíra de sua casa, e isto 
porque era filho do honrado mineiro Dr. Manuel Gomes da Fonseca. 
É com o recrutamento que o delegado do presídio castiga um seu 
inimigo, mandando-o encorrentado para Ouro Preto, seguindo daí 
trelado para Barbacena, apesar de que este cidadão fosse de maior 
idade, boticário e fazendeiro. É com o recrutamento que o tenen-
te-coronel da Guarda Nacional da capital castiga um moço, filho de 
Antônio de Sousa Alves, apesar de que estivesse ele matriculado em 
um colégio público, e apresentasse certificado de aproveitamento 
e boa conduta, levando-se para com este indivíduo o despotismo a 
tal ponto, que se lhe recusasse aquilo que a lei mui expressamente 
lhe concede, o dar um homem por si. É ainda com o recrutamento 
que as autoridades de Minas Novas punem particulares desavenças, 
mandando prender um indivíduo casado e com três filhos, desaten-
dendo-se de uma maneira brutal ao reclamo da mulher que se apre-
sentara pedindo a soltura de seu marido.

Pela mesma forma foi castigado Floriano Fernandes de Olivei-
ra Sobral, que apesar de apresentar escusa, por haver já servido o 
tempo que exige a lei em tropa de primeira linha, veio encorrentado 
até à capital da Província. É enfim, com o recrutamento que no Mu-
nicípio de Aiuruoca são perseguidos indivíduos que foram sempre 
qualificados jurados, ainda depois da Reforma Judiciária; homens 
abastados, fazendeiros, tropeiros e maiores de 35, de 40 e de 50 
anos, como aconteceu com filhos da viúva de Gonçalo Antônio Perei-
ra da Silva, maiores de 36 anos, tropeiros e senhores de uma fazenda 
de cultura, com escravos e tropa; e a Jacinto de Sousa, maior de 40 

*Este capítulo foi escrito antes dos últimos acontecimentos; é de esperar que o 
novo presidente ponha um termo a um tão geral clamor.
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anos, e que tem uma tropa em giro; e a tanto tem chegado o despotis-
mo, que um pai é obrigado a assinar termo, cominando-se-lhe penas, 
para dar conta do filho, que, preso para o recrutamento, se evadira, 
como na mesma Vila da Aiuruoca acontecer ao capitão Tristão Antô-
nio da Silveira. É, enfim, pelo formidável poder de recrutador que o 
subdelegado de Santa Bárbara envia, para a capital, com uma grossa 
corrente ao pescoço, um indivíduo de família distinta (Pais Lemos), 
casado, com cinco filhos, vereador da Câmara, eleitor, juiz de paz em 
exercício, e que possui uma boa fortuna territorial; escravos e negó-
cio. Consignar os nomes de todos os perseguidos a pretexto de re-
crutamento, descrever todas as injustiças, todas as iniquidades pra-
ticadas pelos recrutadores na Província de Minas, os insultos de que 
tem sido vítima a população, o atraso que à Província tem causado 
esse bárbaro, brutal e estúpido meio de governo, não sendo possível, 
tornar-se-ia demasiadamente nauseante ao leitor.

Concluirei este capítulo com o discurso que na tribuna provin-
cial proferira um deputado, que, enquanto durou a luta revolucio-
nária, fez à legalidade relevantíssimos serviços, acrescentando, que 
nem os gemidos da população, nem os brados da tribuna provincial, 
nem o estado moral e material da Província, tão gravemente compro-
metido, têm podido modificar ao menos a dureza e o barbarismo do 
recrutamento em Minas, porque, acima de todos os interesses públi-
cos, está a necessidade de se preparar o terreno para ganharem-se 
as futuras eleições*.

Discurso do deputado Pereira e Sousa, pronunciado a 14 do 
corrente mês

Sr. Presidente, pedi a palavra para mandar à Mesa uma indica-
ção, a fim de se representar ao governo-geral para que faça cessar na 
Província de Minas o atual recrutamento, que na minha opinião tem 
causado mais males à Província do que a desoladora febre escarlati-
na em todo o Império. Sr. Presidente, o estado de nossa Província é 
bem melancólico, e a causa não é outra senão as violências cometi-
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das; nossos concidadãos foragidos!... Não são estes foragidos aqueles 
que estão nas circunstâncias de serem recrutados; são pais de famí-
lia, casados, maiores de 40 e 50 anos, abandonando suas lavouras, 
indústria e comércio!...

O terror tem espalhado que ninguém escapará aos terríveis 
efeitos do recrutamento, muito mais depois da circular de S. Exa. que 
manda compreender no recrutamento os guardas nacionais, violan-
do assim a Lei de 18 de agosto de 1831: vejo nessa lei que os guardas 
nacionais são isentos do recrutamento (lê o Art. 9 da referida lei): 
entretanto, senhores, uma circular houve da presidência, mandan-
do recrutar em cada companhia de todos os batalhões dois guardas 
nacionais, dizendo-se nesta ordem que fossem daqueles que estives-
sem mal qualificados, e no caso de não existirem estes em qualquer 
companhia, fossem supridos por outras companhias que deveriam 
dar o duplo do número das mesmas companhias. Perguntarei eu 
agora, qual a autoridade a quem compete conhecer se o indivíduo 
foi bem ou mal qualificado? Serão porventura os comandantes de le-
gião, os comandantes de batalhões? Não, decerto: a lei estabeleceu 
um júri de revista; é a este que compete conhecer da boa ou má qua-
lificação, na forma do § 1º. do art. 22 da Lei de 18 de agosto de 1831.

É certo que as instruções do recrutamento dizem que são su-
jeitos a ele os guardas nacionais mal qualificados; mas porventura 
mandou-se conhecer por esse meio estabelecido quais os guardas 
nacionais que estavam nas circunstâncias? Não: mandou-se termi-
nantemente aos comandantes, que procedessem ao recrutamento 
na Guarda Nacional. E se esta ordem porventura tem deixado de ser 
plenamente executada, tem sido porque seus chefes preferiram de 
muito bom grado exporem-se a tudo, do que recrutarem os guardas 
nacionais.

Esta ordem, Sr. Presidente, além de ser manifestamente con-
trária à Constituição e às leis, creio que foi mais um facho de discór-
dia que se lançou na Província de Minas. Autoridades há, que, menos 
escrupulosas no cumprimento de seus deveres, têm-se servido deste 
meio do recrutamento, não a bem do serviço público, mas para sa-
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ciarem vinditas particulares, estão perseguindo a cidadãos pacíficos 
e pais de família!...

Mencionarei uma parte da circular de S. Exa que manda recru-
tar com preferência os filhos de homens mais abastados; não sei em 
que se fundou S. Exa. para assim proceder, quando o filho de um ho-
mem abastado é legitimamente e bem qualificado guarda nacional; e 
como S. Exa. manda recrutar a estes?!...

Sr. Presidente, eu viajei antes da reunião desta Assembleia por 
uma grande parte da nossa Província; vi o tristíssimo estado de nos-
sas povoações. Tendo eu relações de comércio com muitos fazendei-
ros, e procurando-os, não os achei em casa, e querendo saber onde 
os encontraria, muito particularmente me respondiam que estavam 
escondidos com medo do recrutamento.

Senhores, é possível que existamos neste estado? Não é pos-
sível, Sr. Presidente; ainda ontem eu soube que chegara a esta capi-
tal um cidadão recrutado, que no seu distrito servia de juiz de paz e 
vereador da Câmara, além de ser casado e negociante abastado. Em 
que lei, em que ordem se apoia o governo para cometer estes desati-
nos e arbitrariedades?

Uma voz: – Já foi solto.

O Sr. Pereira e Sousa: – Já foi solto!. e não sofreu porventura o 
vexame e incómodo de vir a esta capital?

O Sr. Paula Santos: – Apoiado.

O Sr. Pereira e Sousa: – Não será isto uma flagrante infração 
da Constituição? Qualquer de nós que se achasse nessas circunstân-
cias sofreria de bom grado, por exemplo, vir eu de Baependi, para 
recruta, algemado e encorrentado? Segundo os meios, que se têm 
empregado na Província, o governo não excetua ninguém; parece-me 
que S. Exa não terá escrúpulo em mandar recrutar o próprio vigário 
capitular; não sei quem se julgará isento de uma tal arbitrariedade. 
A continuar semelhante sistema é querer-se completamente aboca-
nhar-se tudo, atrasando desta maneira a agricultura, mineração, in-
dústria e comércio.
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Uma voz: – E o sossego...

O Sr. Pereira e Sousa: – Esta Província de Minas, que há pou-
co mais de um ano passou por uma rebelião, é, por desgraça nossa, 
agitada desta maneira, Sr. Presidente: consideremos o negócio do 
recrutamento por outro lado: desde que cessou o comércio da es-
cravatura, começou logo a agricultura a sentir a falta de braços; eu 
quisera que aparecessem no recinto desta Casa todos os comercian-
tes da Província para que nos dissessem o seu estado. Mas, senhores, 
nenhuma destas considerações tem valido, para que não se empre-
guem meios os mais violentos, recrutando-se homens casados, pais 
de filhos, maiores de 40 e 50 anos; e ultimamente com uma célebre 
ordem reservada, para a Guarda Nacional põe-se em alarma a Pro-
víncia inteira!...

Aproveito esta ocasião para render os meus mais sinceros 
agradecimentos a todos os chefes da Guarda Nacional que não cum-
priram a ordem de S. Exa., que é, sem dúvida, ilegal, como contrária à 
lei, não entregando ao recrutamento no meio de correntes e algemas 
aqueles guardas nacionais que foram criados para defesa da Nação, 
para defesa da Constituição, das leis e das liberdades públicas. Há 
bastante tempo que ouvi dizer que o governo ameaçara com demis-
são a todos os comandantes de corpos, que não cumprissem sua 
ordem, apresentando número de recrutas exigidos. Também soube 
que o comandante interino do batalhão desta capital foi demitido, 
porque não quisera cumprir essa ordem com que se violou manifes-
tamente a lei.

O Sr. Badaró: – Não apoiado.

O Sr. Pereira e Sousa: – Sempre que eu entender que o governo 
tem infringido a lei, hei de censurá-lo.

O Sr. Badaró: – Há uma lei que manda recrutar sem distinção.

O Sr. Presidente: – Rogo aos nobres deputados que não inter-
rompam ao orador.

O Sr. Pereira e Sousa: – Sr. Presidente, eu não me perturbo, 
tenho coragem para tudo, e sei que, quando um deputado se levanta 
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para censurar o governo, não pode agradar a certa gente. Desde 
que estamos reunidos, que me conservo silencioso, em primeiro lu-
gar esperando ver qual a marcha de nossos trabalhos, e em segundo, 
fazendo justiça ao sentimento generoso dos Srs. Deputados, espe-
rava que uma voz se levantasse nesta Casa para censurar estes atos 
desregrados. Queria perguntar a V. Exa. e à Assembleia, se estava 
nesta Província em execução a Constituição e o Ato Adicional; mas 
isto é supérfluo, porque a nossa reunião me persuade que ainda im-
peram na Província de Minas a Constituição e o Ato Adicional.

O Sr. Paula Santos: – “In partibus”28.
O Sr. Pereira e Sousa: – E como eu vejo no mesmo Ato Adi-

cional um artigo que diz que à Assembleia Provincial compete velar 
na guarda da Constituição e das leis, estou no meu direito, quando 
assim procedo.

Sr. Presidente, essa ordem reservada de S. Exa., mandando re-
crutar a guardas nacionais, não tinha tanto por fim o recrutamento 
como o causar terror e espanto na Província. Senhores, S. Exa. es-
queceu-se de uma sentença do nobre senador mineiro (falo do nosso 
digno patrício o Sr. Vasconcelos), que o terror é uma sentinela infiel, 
que adormece e falta nas melhores ocasiões. Se S. Exa. tivesse bem 
presente esta sentença, talvez não desse tal ordem. Senhores, os mi-
neiros são obedientes às leis e às autoridades, mas também têm, e 
são dotados de espírito de liberdade, e não se submetem de bom gra-
do às medidas aterradoras.

Pela minha parte, talvez alguém diga que, por eu ter cabelos 
brancos, não devo ter medo de ser recrutado. Não, eu já tenho visto 
serem recrutados homens maiores de 50 anos. Não tenho medo, e 
como deputado consciencioso, tenho de censurar este ato de se man-
dar recrutar na Guarda Nacional, ato este que causa a maior confla-
gração na Província. Já fiz reflexões sobre o nosso estado a respeito 
do recrutamento. É sabido, senhores, que há muito tempo se recruta 
efetivamente na Província de Minas; tem saído centenares ou milha-
res de pessoas e continuam a sair, causando grande mal à indústria, 
à agricultura, à mineração e ao comércio; e querendo remediar estes 
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males do modo possível, concebi uma indicação, e se ela não satis-
fizer às vistas dos nobres deputados, eu lhes suplico, em nome da 
Pátria, em nome da Província de Minas, que apresentem uma medida 
qualquer que alivie os nossos concidadãos dos males que sofrem. (Lê 
a indicação seguinte:)

Indico que respeitosamente se represente ao governo-geral 
a urgente necessidade que há de fazer cessar o recrutamento nesta 
Província de Minas Gerais; não só porque tem já sido recrutado um 
número maior do que aquele que pode suportar a nossa indústria 
ainda nascente como porque no estado de ressentimento e ódios que 
ainda dividem a população em alguns lugares, tem o recrutamento 
servido de meio de opressão para autoridades pouco escrupulosas 
no cumprimento de seus deveres.

Paço da Assembleia Legislativa Provincial, em 14 de fevereiro 
de 1844. 

F. P. Pereira e Souza.

Ingratidão da facção oligárquica para com muitos distintos 
cidadãos que prestaram relevantíssimos serviços durante a 
crise revolucionária

Vencido o Movimento Político de 10 de Junho, acreditou a oli-
garquia que estava senhora soberana do País. O general vencedor 
dos paulistas e mineiros marchava para o Rio Grande com um belo 
reforço de tropas, compostas em grande maioria daqueles mesmos 
mineiros que com tanta valentia o haviam derrotado no dia 20 de 
agosto nas proximidades de Santa Luzia; medidas policiais haviam 
precedido ao general, as quais, apoiadas pelo prestígio do pacifica-
dor de três províncias e apadrinhadas com tão brilhante reforço, 
como o que consigo levava o general, prognosticavam a infalível e 
pronta pacificação da Província do Rio Grande do Sul.

Então, um exército disponível em país já dominado todo pelas 
suas criaturas, constituídas em todos os empregos públicos, pressa-
giavam à oligarquia uma duração de séculos e uma segurança inaba-
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lável, e é de crer que extensas pretensões tivesse ela a realizar. Des-
de logo pareceu-lhe dispensável o apoio de muitos amigos, que com 
tanta lealdade, e a custa de tantos sacrifícios a haviam coadjuvado; 
assim, o governo na corte e o presidente da Província, Veiga, com-
binaram-se nos meios por que se deviam livrar de amigos preten-
sores, e de todos aqueles que davam mostras de quererem ter uma 
vontade própria.

Tratava-se da eleição, ou, falando com propriedade, tratava o 
governo de designar à polícia quais os homens que queria se viessem 
assentar nos bancos da representação nacional, e houve todo o es-
crúpulo em designar aqueles que em todas as circunstâncias se con-
servassem fiéis à política e aos interesses da oligarquia. Ainda quan-
do a Província de Minas esteja em seu estado normal, e os princípios 
da oposição sejam abraçados pela grande maioria da população, e 
mesmo deixe de existir a arma terrível do recrutamento, será muito 
custoso um triunfo eleitoral para o lado da oposição; porque contém 
a Província 173 paróquias e a oligarquia, revogando o § 14 do Art. 
179 da Constituição do Império, não apresentara, para qualquer pa-
róquia, sacerdote algum que lhe não seja do seio, embora competen-
temente proposto, e canonicamente habilitado.

Existem 13 comarcas, a nenhuma das quais preside um único 
juiz de direito que não seja filho querido da oligarquia, sendo para 
isso removidos para as mais remotas comarcas do Império magistra-
dos de uma integridade não suspeita, de uma reconhecida capacida-
de moral e intelectual, nascidos na Província, nela estabelecidos e re-
lacionados, tendo até sido demitido, contra a terminante disposição 
do Art. 153 da Constituição do Império, um desses juízes, o Dr. Godói. 
Há 42 municípios, e aqueles onde existem juízes municipais são to-
dos eles criaturas da oligarquia. Existem 406 distritos administrados 
por outros tantos subdelegados, sendo a força da oligarquia, somen-
te neste ramo, de 13 juízes de direito, 42 municipais, 42 delegados, 
406 subdelegados, e o número de suplentes de todos estes emprega-
dos é de 2.664 indivíduos, subindo o número total dos empregados 
judiciais a 3.121, não compreendidos os escrivães e meirinhos. Além 
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desta força, existem 7 comandos de forças de guardas nacionais, 55 
legiões, 92 batalhões e 5 esquadrões de cavalaria, e todos os oficiais 
da Guarda Nacional podem ser livremente demitidos, e os que não 
são também livremente nomeados necessitam de aprovação e títu-
lo do governo; sendo certo que todos os que existem pertencem ao 
círculo da oligarquia. Existem, além disto, 125 escolas de instrução 
primária, e 37 de instrução do 2º grau. Além de pertencer ao governo 
o dar a preferência, em caso de concurso, aos que se propõem para 
estes empregos, entendeu o presidente Veiga, que os podia livremen-
te demitir, e de fato alguns demitiu.

Se, pois, no estado normal da Província, e ainda contando-se 
com a exata observância da lei, está ela por tal maneira dominada 
pela oligarquia, o que será se se considerar que aqueles que, sem es-
crúpulo, prendem para recrutas a quem favorecem todas as isenções 
legais, com menos escrúpulo ainda excluíram das listas de votantes 
e votandos todos aqueles que aprouver à oligarquia excluir da elei-
ção? O presidente Veiga quis iludir o público a respeito das eleições 
de 1842, fazendo cessar a suspensão de garantias nas vésperas da 
eleição, como se em uma Província em que se organizavam proces-
sos por toda parte, e quando as autoridades mandavam prender, sem 
distinção de pessoas, todos os que queriam considerar como indicia-
dos no crime de rebelião, não houvesse de fato uma contínua sus-
pensão de garantias!

Todos esses recursos, porém, pareceram ainda poucos, e as 
autoridades não pouparam meios para darem à oligarquia uma de-
putação qual lhe convinha ter; assim, em toda parte foram escritos à 
ponta de baionetas os eleitores e elegíveis; e tal foi o cinismo, que se 
algum cidadão reclamava pelo haverem injustamente esbulhado do 
direito de votar, muito categoricamente se lhe declarava que estava 
ele privado do foro de cidadão. Foi isto que acontecera, por exem-
plo, a Ezequiel Antônio Loureiro, fazendeiro abastado, que tanto se 
não comprometera no movimento, que apesar da franqueza com que 
se prendia e processava, não foi ele incomodado. Não contavam po-
rém, com o seu voto, e por isso o excluíram da lista dos votantes, e 
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no requerimento que fizera, reclamando o seu direito, lançou-se o 
seguinte notável despacho: “Presentemente a lei proíbe ao suplicante 
gozar do foro de cidadão, e por isso indeferido”. Ezequiel não estava 
pronunciado, e não lhe faltava uma única habilitação das que exige a 
Constituição do Estado para ter o direito de votar. A freguesia do Cur-
velo dá 31 eleitores, e a autoridade competente apresentou uma lista, 
contendo somente 31 elegíveis, e nenhuma reclamação foi atendida.

Acrescia a todos estes elementos de triunfo a extensa lista dos 
empregados de fazenda, dos devedores da Província, obrando todos 
no sentido e no interesse da oligarquia; nem foi desaproveitado o 
socorro dos africanos, que destacados em São João del-Rei e outros 
lugares, foram admitidos a votar. Assim formou-se um corpo eleito-
ral na Província de Minas, tão devotado aos interesses da oligarquia, 
que o presidente Veiga distribuiu não só as cadeiras dos deputados 
e de suplentes, mas ainda o número por que cada um devia ser de-
signado na respectiva escala, indicando com ingratidão inaudita o 
sexto número na ordem dos suplentes para o coronel José Joaquim 
de Lima, o homem que ganhara o combate de Santa Luzia!

E enquanto que os Rochas, os Resendes, e outras entidades 
que serviços alguns jamais prestaram à Província, que nela não ti-
nham relações de qualquer gênero, obtiveram um lugar entre os de-
putados efetivos, mineiros distintos por sua ilustração, por serviços 
constantes prestados em sustentação da monarquia, ficavam esque-
cidos e feridos de reprovação.

Tal foi a sorte do coronel João da Mota Teixeira, o comandante 
das forças legalistas na Vila de Caeté, do vigário Belchior, que tantos 
e valiosos serviços prestara à causa da legalidade no Município de 
Pitangui, de Rocha Franco, cuja ilustração e serviços não eram con-
testáveis, do Dr. Tristão Antônio de Alvarenga, a quem foi devido o 
não ter o Movimento de 10 de Junho penetrado o sul da Província, e 
de todos muitos, cujos serviços e importância pessoal os colocavam 
acima de Rocha, de Resende e de outros.

Enquanto o presidente de Minas portava-se com tão estupen-
da ingratidão para com legalistas distintos, não eram outros melhor 
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recompensados pelo governo-geral. A distribuição das condecora-
ções concedidas aos que prestaram serviços à legalidade, presidia o 
mesmo espírito, e enquanto se colocava sobre o peito de indivíduos, 
que nunca serviços haviam prestado, comendas da Ordem de Cris-
to, dava-se um Hábito da Rosa a quem havia arriscado sua vida nos 
combates, e sustentado a legalidade desde o princípio da luta, e fica-
vam no olvido e no desprezo tantos oficiais da Guarda Nacional, que 
foram ao combate, tantos proprietários que concorreram com sua 
pessoa e bens para o restabelecimento da ordem pública.

Seria menos feia a ingratidão da oligarquia para com os que 
prestaram tão relevantes serviços, se a perseguição e o insulto não 
substituíssem o lugar de merecidas recompensas. O Dr. Tristão An-
tônio de Alvarenga, juiz de direito da Comarca do Rio Verde, que na 
Cidade da Campanha empenhara todos os seus esforços para que o 
movimento revolucionário não ecoasse naquela parte da Província, 
que não poupou sacrifícios pelo restabelecimento da ordem, que no 
momento mais perigoso para o governo sustentou com dignidade o 
seu posto, foi depois do triunfo da legalidade removido para a Pro-
víncia de São Paulo, bem que sabido fosse que essa remoção, atentas 
as circunstâncias peculiares do Dr. Tristão, equivalia a uma demis-
são. As causas que produziram esse fato não podem ser nem mais 
desonrosas para o ministro que o praticara, nem mais dignas para 
a vítima.

Restabelecida a ordem pública, entendeu o Dr. Alvarenga que 
uma política ilustrada, aconselhada pelos verdadeiros interesses do 
País, exigia que se estreitasse quanto possível fosse o círculo dos 
comprometidos. Via ele na sua comarca perseguidos por Aleixos e 
outros especuladores, que queriam fazer fortuna com o movimento, 
abastados proprietários de reconhecida moralidade, pais de nume-
rosas famílias, pacíficos e industriosos, homens que em diversas po-
sições de sua vida haviam sustentado a monarquia Constitucional, e 
que, além de tudo, não podiam ser considerados autores principais 
do Movimento de 10 de Junho a que aderiram por fidelidade às ins-
tituições pátrias.



448 JOSÉ ANTÔNIO MARINHO

Era sem dúvida para lamentar que Gabriel Junqueira, Manuel 
Nogueira, Afonso, os Brandões, e tantos outros brasileiros distintos, 
senhores de grandes propriedades territoriais, de grandes fábricas e 
escravos, todos eles pais de numerosas famílias, nascidos e relacio-
nados a todos os respeitos no País, fossem perseguidos como inimi-
gos da ordem, anarquistas, por Aleixo Tavares de Carvalho, elevado 
à classe de cidadão brasileiro a menos de um ano e logo aproveitado 
pela oligarquia para juiz municipal de um município onde não tinha 
uma telha que o abrigasse da intempérie das estações! O Dr. Tristão, 
pois, o Valdetaro de Minas, arrancou as vítimas às garras da perse-
guição; fez mais. Em cumprimento de seu dever, pronunciou como 
prevaricador o juiz municipal Aleixo, pronúncia tão fundamentada, 
que a relação do distrito a sustentara. Foi o último ato de sua conde-
nação. Embora que seus serviços, sua honradez, embora que a ne-
cessidade de comparecer na Assembleia Provincial, como membro 
dela, devessem resguardá-lo do golpe, foi removido o Dr. Tristão, e 
removido para estranha Província; e para que tudo se completasse, 
foi-Ihe dado um sucessor, que principiou sua administração pela es-
candalosa absolvição de Aleixo.

O sargento-mor Francisco de Paula Pereira e Sousa, conheci-
do de há muito pela pureza de seus sentimentos monárquicos, que 
sustentou quanto em si esteve a causa da legalidade no Município de 
Baependi, já como delegado, como primeiro substituto do juiz mu-
nicipal, e na qualidade de tenente-coronel comandante do batalhão 
de Guarda Nacional, e que no momento em que se lhe tornou im-
possível a resistência, abandonou a vila, e se foi apresentar onde os 
seus serviços podiam ser utilizados”, porque depois do vencimento 
não quis o extermínio dos comprometidos, e recusou ligar-se com os 
Aleixos, foi demitido de delegado, e de tenente-coronel comandante 
do batalhão, e até contra as disposições da lei de substituto de juiz 
municipal. 

O major Policarpo, um dos legalistas que mais importantes 
serviços prestaram ao governo na capital da Província, foi demitido, 
porque se recusara a infringir a lei, recrutando na Guarda Nacional 
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Luís José de Oliveira Júnior, empregado zeloso e bem comportado — 
que no espaço de cinco anos somente lhe foram contados três dias de 
falta na Repartição, que serviu de sargento no batalhão provisório, 
a quem, quando os insurgentes cercavam a capital, confiou-se um 
posto de perigo no Morro de São Sebastião, que não descansou du-
rante a luta da legalidade com a revolução, que é filho de um bravo 
oficial do corpo de polícia, gravemente ferido no combate de Santa 
Luzia, e que com o ordenado do seu emprego ajudava a seu pai, que 
ficara aleijado pela ferida recebida no campo da batalha, a sustentar 
uma numerosa família, foi demitido do emprego de escriturário da 
Tesouraria de Minas, sem que se pudesse assinalar uma outra causa 
a esta demissão, a não ser o voto de absolvição, que na qualidade de 
jurado dera ele ao proscrito Dias de Carvalho.

João Pinto Ribeiro, distinto por suas ideias monárquicas, por 
seus princípios de ordem, um dos mais honrados arrecadadores das 
rendas públicas da Província, foi demitido do seu emprego, pelo úni-
co e mesmo motivo que Oliveira. Finalmente, para que se conheça a 
que ponto chegou a perseguição sistemática feita aos mais distintos 
legalistas, apresentarei aqui um ofício do Dr. Marçal José dos Santos, 
dirigido à municipalidade do Ouro Preto. O Dr. Marçal pertencia ao 
partido da oposição; desligou-se dele pelo fato da revolução, pres-
tou-se com todas as suas forças à legalidade para o restabelecimento 
da ordem; na qualidade de juiz de direito presidente do júri, apelou 
da sentença que absolvera a Dias de Carvalho, e teve em paga de tais 
serviços uma preterição escandalosa.

Ofício do Dr. Marçal dirigido à Câmara Municipal do Ouro Preto

Ilmos. Srs.

Tenho pedido demissão do emprego de juiz municipal e de ór-
fãos, deste termo, e o governo de S. M. I. se dignou conceder-ma. Bem 
sei que não é de força que ao conhecimento de V. Sas. eu leve este ato; 
mas, se não é de rigoroso dever, pelo menos a gratidão para com os 
munícipes do Ouro Preto de mim exige um agradecimento público e 
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solene pela maneira sempre respeitosa com que todo município, e 
cada um de seus habitantes recebeu os atos de jurisdição que exerci.

Desde 8 de junho de 1837, até o presente, tenho exercido o 
emprego de juiz de direito desta comarca, ou como juiz substituto 
da mesma, ou como primeiro juiz municipal, escolhido pelo Exmo. 
ex-presidente desta Província, o Sr. Dr. Carlos Carneiro de Campos, 
depois da Lei da Reforma Judiciária; e neste intervalo tive a honra 
de servir por algum tempo de chefe de polícia interino da Província.

Em todos os atos, que pratiquei como magistrado, sempre 
consultei ao bem do País, e procurei ser fiel executor da lei; despre-
zei considerações de partido, que considero mesquinhas para o ma-
gistrado, que deve ter por norma de seus atos a lei; nunca tive em 
vista agradar ao governo ou à oposição; na posição, em que me achei, 
cuidei só de tranquilizar minha consciência. Estou na persuasão de 
que desempenhei meus deveres; estou bem pago e compensado dos 
serviços que prestei, dos sacrifícios que fiz, tendo ainda de lucro a 
estima de meus patrícios, que fazem a justiça de meu contemplarem 
em o número dos magistrados íntegros.

Entretanto que sempre procurei regular minhas ações pela 
lei somente, sem algum outro fim, convencido de que o homem deve 
obrar bem só pelo respeito ao dever, segundo os princípios da mo-
ral pura, senti, e senti profundamente, que eu, magistrado antigo na 
Província, fosse preterido no preenchimento das vagas dos lugares de 
juiz de direito, que se deram na mesma, por alguns outros de meus co-
legas mais modernos; não me considerando inferior a eles como ma-
gistrado, tinha, para preferência, o ser mais antigo na magistratura.

Convencido, pelo procedimento havido comigo, de que não 
sirvo para magistrado na época em que nos achamos, pelos motivos 
que a V. Sas., não escapam, pedi, como já disse, minha demissão, e 
a tenho recebido com muito prazer. Hei de servir ainda a meu País, 
como magistrado, mas aguardo o tempo em que impere a igualdade, 
e não o nepotismo. Dignem-se V. Sas., como órgãos deste município, 
receberem meus sinceros agradecimentos, pela maneira sempre de-
licada com que fui tratado por essa tão distinta corporação, e por 
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todos os munícipes, no espaço de quase sete anos que servi; e certi-
fico a V. Sas., que na vida particular, em que hoje me acho, prestarei 
a meu município e à minha Pátria o que estiver a meu alcance; pois 
que não me desmerece minha Pátria pela desigualdade que comigo 
praticaram os homens. Deus guarde a V.Sa Imperial. Cidade do Ouro 
Preto, 29 de outubro de 1843.

Ilmos. Srs. presidente e mais vereadores da Câmara deste Mu-
nicípio. 

Marçal José dos Santos, ex-juiz municipal e de órfãos deste ter-
mo”.

O major João Evangelista de Sousa Guerra, conhecido por 
seus sentimentos monárquicos, e eminentemente ordeiro, achava-
se, quando apareceu o Movimento de 10 de Junho, encarregado de 
organizar um Corpo de linha na Vila de Baependi, e nessa diligên-
cia estava, quando foi a vila tomada pelos insurgentes, fato a que ele 
não pôde obstar, apesar de sua bravura pessoal, porque viu-se aban-
donado pela força, a qual havia sido reunida por particulares, que 
assinaram a capitulação do dia 26 de junho, e a dispersaram; mas 
que entretanto não aderira ao movimento, e se retirara, voltando ao 
depois à frente das forças, que retomaram a vila.

Guerra, porém, foi um dos que entenderam que Junqueiras, 
Nogueiras e tantos outros pais de numerosas famílias, abastados 
proprietários não deviam ser sacrificados por Aleixo, que ainda não 
contava 2 anos depois de sua feitura de cidadão brasileiro, e que no 
município tinha por única propriedade os diplomas dos cargos a que 
o tinha elevado a oligarquia, com preterição de tantos brasileiros 
honestos, e este entender de Guerra o sacrificou. Dirigiu-se contra 
ele uma perseguição atroz; sendo major das antigas milícias, havia- 
-se Guerra estabelecido no Município de Baependi, onde possui uma 
propriedade territorial, e onde exerce a cultura do fumo; não se lhe 
podendo fazer outro mal, foi ele chamado para a capital, ainda que 
na organização do quadro do exército fosse ele posto na terceira 
classe; mandou-se o até prender, e teve de responder a um Conselho 
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de Guerra, porque não acudira com a presteza do raio ao chamado do 
governo. Quem visse as perseguições feitas a Guerra, acreditaria ser 
ele um dos mais temíveis insurgentes, entretanto que tinha sacrifi-
cado pela legalidade vida e fazenda. Joaquim Nogueira, que servia o 
posto de chefe de legião, que se separara de seus irmãos, que todos 
nutriam afeições pelos insurgentes, que em todas as ocasiões mani-
festara princípios os mais sólidos de ordem, e sentimento monár-
quicos não suspeitos, que até a revolução fizera os maiores serviços 
à própria oligarquia, que à custa de sua fazenda e por seus cuidados 
reunira e sustentara a força que guarneceu a vila até 26 de junho, 
porque evitou o derramamento de sangue, e não condescendeu com 
as perseguições, bem que tivesse sido preso pelos insurgentes, so-
freu da legalidade o que lhe não fizeram experimentar os revolucio-
nários, e por fim foi desfeiteado, demitido, e tratado como o seria o 
mais forte dos insurgentes.

Bernardo Jacinto não procurava saber quem tinha feito servi-
ços à legalidade, nem tão pouco se os indivíduos se distinguiam por 
sua sincera devoção para com as instituições monárquicas. Perse-
guir a ferro e fogo aos comprometidos no Movimento de 10 de Ju-
nho, pregar o extermínio de todos eles, voltar com canibal heroísmo 
o rosto aos sofrimentos de tantas famílias desoladas, não dar-lhes 
ouvidos aos gemidos, tais as qualidades únicas que o governo da oli-
garquia procurava nos indivíduos para lhes confiar qualquer ramo 
da autoridade pública.

Assim, como em outras partes acontecia, em Baependi via-se 
um Aleixo preferido a Pereira e Sousa, Guerra, Joaquim Nogueira e 
outros. Entretanto, essa política derrotou completamente a oligar-
quia na Província de Minas, forçada para manter-se por algum tem-
po no poder, a recorrer à política do bacamarte, assoldadando as-
sassinos para com eles livrar-se dos adversários de sua política de 
sangue; e a não ser o salvador sucesso de 2 de fevereiro, ninguém 
pode calcular o estado em que se acharia hoje a Província de Minas; 
é certo, sim, que muito sangue teria nela corrido, derramado pelos 
assassinos, ou em uma revolução, que então seria terrível.
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Deixarei nesse lugar transcrita uma carta do comendador João 
Alves de Sousa Coutinho, dirigida ao redator do periódico Itacolomi, 
e publicada na capital da Província de Minas; contém ela uma pro-
va irrecusável não só da ingratidão, mas ainda da perfídia da oligar-
quia; sendo que em outra queixava-se o mesmo comendador de que 
o Estado-Maior do exército da legalidade lhe pagasse o bom agasalho 
que em casa daquele comendador encontrara, conduzindo-lhe dois 
lindos cavalos.

Carta do comendador João Alves

Na manhã do dia 1º, foi cercada a minha casa por quatorze 
baionetas comandadas por um sargento, e acompanhadas de um 
meirinho e sem mais formalidades: depois de uma rigorosa busca, 
como se não encontrasse a vítima procurada, deu-me o sargento a 
voz de preso à ordem do seu alferes, ordem que, segundo a certidão 
do oficial de justiça, foi dada, bem como a da busca, pelo imberbe e 
inexperto militar, sem a menor interferência das autoridades judiciá-
rias. Foi preciso ceder à força, e nem tempo tive para guardar minhas 
chaves, que ficaram, e a minha casa, entregues aos escravos, e, o que 
é mais ainda, privado de meus cuidados e socorros um querido neti-
nho de 2 anos de idade, que se achava no leito de morte.

Ao chegar à vila, saiu-nos ao encontro o novo ditador, e exigin-
do eu que ele me declarasse o motivo de minha prisão, conduziu-me 
pessoalmente à cadeia, e aí me fez solene interrogatório verbal acer-
ca da evasão de meu filho.

Depois de retido um pouco de tempo, o Sr. Lacerda, satisfeito 
com aquela expiação, fingiu que me fazia o favor de dar uma satisfa-
ção, dizendo-me que a prisão era obra do sargento, quando o con-
trário mostra a certidão do oficial. Ora, se vem isto em algum artigo 
da Lei da Reforma, muito me arrependerei de haver aceitado o cargo 
de delegado para que me nomeou o governo, e quem sabe mesmo se 
deverei me arrepender de haver-me oposto à revolução, e dos servi-
ços importantes que prestei à legalidade. O tão odiado despotismo 
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do outro tempo (ainda é o comendador Sousa Coutinho quem fala), 
era todo mel e rosas em comparação do de hoje. No tempo antigo, 
havia ao menos certos privilégios, que eram respeitados, e o Sr. D. 
João VI, de saudosa memória, tirou o lugar de ouvidor do Maranhão 
a um magistrado por ter desacatado o privilégio de um Cavalheiro 
da Ordem de Cristo, lançando-o numa enxovia. A diferença de hoje é 
para pior, porque se somos todos uns, não é diante da lei, diante da 
Justiça, mas diante do bordão, diante do despotismo atrabiliário de 
qualquer régulo de aldeia.

Pelo que a mim sucedeu, avalio a opressão que sofrem os des-
graçados que não têm quem fale por eles; não me valeu o ser cidadão 
pacífico, legalista pronunciado, não me valeu o distintivo dos benemé-
ritos com que me honrou o Sr. D. Pedro II, não me valeu o ser pessoa de 
algum prestígio, antigo oficial da Guarda de Honra do muito alto Sr. D. 
Pedro I, e conhecido pelo amor e idolatria com que sempre venerei o 
meu monarca e sua imperial família; não me valeu ter sido há pouco de-
legado de polícia do município, não me valeram os serviços prestados 
ao Sr. Caxias, e ao exército legal, a contribuição de 1:000$000 rs. para as 
despesas da guerra, e finalmente o resultado da Batalha de Santa Luzia, 
que devo atribuir à interferência que tomei, fazendo retirar dali pes-
soas que me são caras, meu filho e outros, mediante solenes promessas 
de perdão, que lhes fiz em nome do Sr. Barão de Caxias”.

Estes e outros atentados chamavam constantemente a aten-
ção pública para o procedimento havido pelos insurgentes nos luga-
res que dominaram, e os homens de boa-fé separaram-se completa-
mente do partido da Oligarquia, porque ninguém podia desconhecer 
que esse partido não havia combatido a revolução, que ele mesmo 
provocara, por espírito de ordem, por convicções, mas somente no 
interesse de firmar o seu domínio. Em verdade, quem é que se podia 
iludir mais com a política nefanda da oligarquia? Ela se proclamava 
a salvaguarda do trono, mas perseguia de morte aos mais leais e sin-
ceros monarquistas desde que estes não se curvavam a seus acenos.

Bem conhecido é no Brasil o comendador José Maximiano 
Batista Machado, morador na Cidade de São João del-Rei; sabem 
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todos que fora ele um dos melhores amigos do Sr. D. Pedro I, que 
o acompanhou em sua última viagem a Minas, e o serviu com ex-
tremosa dedicação, que depois da Revolução de 7 de Abril teve de 
sofrer dissabores por seus princípios firmemente monárquicos, e se 
retirou para Europa; seguindo constante as suas convicções, aplau-
diu com entusiasmo a proclamação da maioridade do Sr. D. Pedro II, 
e foi este um crime que não pôde achar graça perante a oligarquia, 
que de então lhe votou um ódio eterno, e não perdeu ocasião de o 
mortificar.

Assim, não só lhe recusou o Gabinete de 23 de Março a con-
firmação de uma graça que lhe fora feita pelo Sr. D. Pedro I, como o 
atestara o então ministro do Império o desembargador Maia, mas até 
lhe negou a mercê que a todos os membros de comissões que, por 
parte das câmaras municipais, assistiram à sagração do Sr. D. Pedro 
II, se fizera; e quando desta comissão voltou ele a São João del-Rei, 
achou a demissão que se lhe dera de tenente-coronel comandante do 
batalhão de guardas nacionais, cujo posto exercia por eleição, que 
obtivera, e isto para ser posto em lugar do antigo capitão da guarda 
de honra, um miserável que havia pouco tinha deixado a roupeta de 
sacristão, e para o qual levantavam todos o dedo dizendo: “Eis te-
nente-coronel o que há pouco vimos aproveitador avaro dos galões, 
com que se enfeitavam os caixões dos defuntos da freguesia”. Não 
satisfeita ainda a oligarquia, não se esqueceu de o demitir de moço 
da Câmara, como medida de salvação; leia-se a resposta que por tal 
ocasião dera ele ao respectivo ministro, e ter-se-á a medida da leal-
dade de seus sentimentos.

Resposta dada por José Maximiano Batista Machado ao 
ministro do Império, que lhe comunicara achar-se ele 
exonerado de emprego de moço da imperial Câmara

Ilmo. e Exmo. Sr.

Acabo de receber nesta corte, depois de uma volta imensa pela 
Província de Minas, para onde foi remetido, o Aviso de V. Exa. de 12 
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de setembro último, pelo qual V. Exa. me participa da demissão que 
S. M. I. houve por bem dar-me de moço da sua imperial Câmara, se-
gundo o decreto que por cópia a acompanha. Sentindo, como devo, 
que S. M. I. me não julgasse mais digno de ser seu criado, todavia 
isto não obstará a que como cidadão brasileiro continue possuído 
dos mesmos sentimentos de amor, de fidelidade e de adesão à mo-
narquia Constitucional, que sempre tive, e ainda tenho, a dar provas 
de que em qualquer circunstância, por melindrosa e difícil que seja, 
eu me acharei sempre ao lado do trono constitucional e do monarca 
brasileiro.

Deus guarde a V. Exa. muitos anos.
Rio, 8 de novembro de 1842.

Ilmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Cândido José de Araújo Viana. 

José Maximiano Batista Machado.

Era por tal procedimento que o ministério da oligarquia procu-
rava extinguir nos corações dos súditos os mais leais da monarquia, 
o amor e a confiança, e tomando em nome do monarca vinganças de 
suas ofensas pessoais, ia afastando do trono, que pretendia dominar, 
os seus mais firmes sustentáculos. Entretanto a opinião pública que 
temerosa se comprimia, foi-se manifestando; e na Província de Mi-
nas principalmente perdia a oligarquia diariamente o prestígio e a 
opinião.

Últimas tentativas da oligarquia para firmar-se no poder

A absolvição de todos os insurgentes, que se haviam apresen-
tado perante os tribunais, a excetuarem-se os atraiçoados padres 
Tristão, Teixeira e Vicente de Araújo, a liberdade, de que já gozavam 
os mais notáveis dentre eles, lançou em furor a oligarquia, que não 
sabia por que maneira ocultar a vergonha da derrota, nem como evi-
tar as necessárias consequências dela. Chegava o ano de 1844, em 
que deveram ter lugar as eleições, e o cabal descrédito em que havia 
caído a facção, tirava-lhe toda a esperança de poder vencer na luta 
eleitoral. No seio da Câmara vitalícia, vozes generosas se tinham fei-
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to ouvir em defesa, não só dos comprometidos, mas ainda dos mes-
mos movimentos; e estas vozes acharam eco na Câmara Temporária, 
bem que fosse ela feitura da oligarquia. O ministério foi forçado a 
recuar na sustentação dos hediondos projetos, que havia apresenta-
do, e com os quais decepava a já tão acabrunhada liberdade pátria, 
as câmaras encerraram-se, e os oligarcas combinaram os meios com 
que poderiam vencer o combate eleitoral

Pelo que respeita à Província de Minas, eram eles de uma têm-
pera irresistível. Os falsos deputados haviam conseguido que se não 
concedesse a anistia, e as medidas governamentais deviam marchar 
de acordo com esse pensamento. Apesar, porém, de que a facção esti-
vesse acastelada em todas as posições, ocupando todos os empregos 
públicos, dispondo de todos os lugares, não ignorava, contudo, que 
muito custoso lhe seria o triunfo, se o Partido Nacional fosse admiti-
do ao combate; para obstá-lo pretendiam os oligarcas fazer que con-
tinuassem os infindos processos, e acordaram em que continuariam 
toda a possível opressão contra os comprometidos.

Foi em satisfação deste acordo que se penhoraram os bens do 
já tanto atrozmente perseguido Dias de Carvalho, exigindo-se dele, e 
como primeiro exemplo dado no Brasil, o pagamento das despesas 
feitas com a revolução, e isto quando os tribunais o haviam julgado 
puro do crime! O chefe de polícia Vasconcelos levou para a Província 
todas as recomendações e instruções, que procurou com fidelidade 
satisfazer. Principiou ele por impedir que os numerosos enfermos, 
que diariamente iam à cadeia consultar ao Dr. Melo Franco, pudes-
sem continuar a fazê-lo, dando ordem para que fossem os presos 
mais rigorosamente tratados. Continuou com grande fadiga as in-
cursões contínuas para a captura dos foragidos, cabendo-lhe a esse 
respeito a mesma sorte que a seu colega e substituto Resende.

Alguns indivíduos processados, e pronunciados na Vila de 
Lavras como cabeças de rebelião, haviam recorrido para o juiz de 
direito, que os proveu em seus recursos; como, porém, houvesse o 
magistrado faltado a uma solenidade da lei, aceitando e tomando co-
nhecimento do recurso, sem que se achassem presos os recorrentes, 
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disso se prevaleceu o chefe de polícia para mandar prender a ho-
mens, que haviam sido absolvidos por autoridade competente, sobre 
a qual somente devera recair a pena da responsabilidade, se pela sua 
parte não tinha cumprido a lei; mas os membros da oligarquia não 
se julgam adstritos a quaisquer leis ou fórmulas, a Constituição para 
eles é apenas um caderno de preceitos, que não se julgam obriga-
dos a seguir, quando constituídos no poder, e que invocam a grandes 
brados, e com hipocrisia intolerável sustentam, se lhes arrancam das 
mãos a autoridade; por isso, o chefe de polícia Vasconcelos não es-
crupulizou em revogar sentenças de autoridade legítima, passada já 
em julgado. É mais um documento que atesta o lamentável estado a 
que no Brasil se acha reduzido o Poder Judiciário; é um testemunho 
não equívoco da malvadez desse partido que tudo perverteu e des-
naturou no País.

Os comprometidos, que se achavam na cadeia do Ouro Preto, 
haviam feito aparecer logo em o princípio do ano de 1843 um jornal 
O Itacolomi, por meio do qual começaram a levar ao conhecimento 
do público os massacres, os roubos e os escândalos praticados pela 
legalidade durante a luta, e depois dela; tão importantes e tão valio-
sos foram os serviços prestados por esse jornal, que não hesito em 
afirmar que a ele se deveu a pronta e espantosa reação do espírito 
público contra os vencedores em Santa Luzia. Os legalistas conscien-
ciosos e honestos sentiam pejo, e recuavam da comunicação de ho-
mens, que usavam da autoridade e do título de amigos do governo e 
legalistas para assassinarem e roubarem; assim, o entusiasmo lega-
lista se foi refrigerando, e chegou quase a extinguir-se.

O chefe de polícia, para reanimar os ânimos abatidos de seus 
amigos, comprou, sem dúvida com o dinheiro da polícia, uma tipo-
grafia, que consigo conduziu para a Província, e publicou um periódi-
co destinado a levantar as decaídas esperanças da facção. A maneira 
por que escreviam os redatores do Publicador, cujo principal colabo-
rador era o mesmo chefe de polícia, debaixo de cuja imediata inspe-
ção estava a tipografia, convence de que um plano horrível se havia 
combinado, cujos primeiros traços ensanguentados foram lançados 
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na Vila de Pouso Alegre com o bárbaro assassinato do senador José 
Bento Leite Ferreira de Melo.

Com efeito, em toda parte agitavam-se os oligarcas e cobravam 
ânimo, apresentavam-se exaltados e provocavam insolentemente a 
seus contrários. O chefe de polícia gritava da capital pelo seu jornal 
— que era preciso castigar fora dos tribunais aqueles que os tribu-
nais não quiseram condenar —, e a maneira por que se conduziam as 
autoridades policiais nos diferentes lugares da Província, torna ve-
rossímil a suspeita de que essa autoridade insinuava a seus delega-
dos e subdelegados que levassem a bacamarte os que não puderam 
exterminar com as leis. Nem é somente o horroroso assassinato per-
petrado na pessoa do senador Ferreira de Melo o fato que demonstra 
a existência desse diabólico plano.

O honrado pai de família e honesto cidadão Olímpio Carnei-
ro Viriato Catão foi forçado a abandonar sua família e casa para ir 
procurar um asilo na Vila da Aiuruoca, fugindo ao bacamarte do juiz 
municipal Aleixo. Na Vila do Curvelo fizeram-se ensaios no mesmo 
género; na Cidade de São João dei-Rei, onde o partido Oligarca, co-
mandado por um rapaz louco, que para lá se havia mandado com a 
qualidade de juiz municipal, se exaltara ao último ponto, eram publi-
camente ameaçadas, e por um jornal designadas as vítimas que de-
viam cair debaixo do ferro dos assassinos. Um fato mostra o excesso 
de vertigem que dos ânimos dos oligarcas se tinha apoderado, e as 
atrocidades de que são eles capazes.

Deliberaram alguns cidadãos que se celebrassem exéquias so-
lenes pela alma do finado senador Feijó; a polícia pediu ordem para 
embaraçar a solenidade; não a podendo obter, porém, do presidente 
da Província, apesar de fingir vãos temores de que a ordem pública 
fosse alterada no dia da fúnebre cerimônia, deliberou-se ela a tomar 
um partido mais simples e decisivo. Quando se aproximava o dia 
marcado, celebrou a polícia suas orgias, que terminaram na igreja 
matriz, onde se achava levantado, e decentemente paramentado o 
mausoléu, cujos adornos foram estragados pela bárbara polícia e 
seus sequazes, a casa de Deus profanada, e as cinzas dos mortos es-
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palhadas, e insultadas com irreligião e impiedade ainda não vistas 
em uma Província ilustrada, e em uma cidade cuja população se dis-
tingue pelo seu espírito religioso e constante piedade.

A autoridade policial fingiu querer tomar conhecimento do fato, 
pareceu mesmo desaprová-lo; mas as providências que de, a maneira 
por que se conduziu no prossseguimento de assunto tão grave reve-
laram que o acontecimento era o desenlace de um drama impiedo-
so, para cuja representação havia concorrido todo o partido Oligarca 
daquela cidade, e que as providências não passavam de um ridículo 
fingimento; assim, foi chamado como avaliador do dano causado o in-
divíduo, em cuja casa se dera princípio à saturnal, e ouvidos como tes-
temunhas todos os que eram indigitados como autores do atentado.

Enfim, por toda parte movia-se, espalhando estragos, a má-
quina infernal montada pela oligarquia; o partido, como que se de-
pois de um grande atordoamento houvesse voltado a si, levantava-se 
ameaçador; o recrutamento, já anteriormente atroz, tornou-se insu-
portável, os agentes policiais, animados de um novo espírito, como 
que se erguiam do profundo abatimento, em que os lançara a opinião 
pública tão estrondosamente manifestada contra as atrocidades co-
metidas.

A sentença da relação do distrito mandando, contra todas as 
esperanças da oligarquia, por em liberdade o ex-deputado Otoni, a 
pedra de escândalo dos dominadores, a absolvição unânime, que do 
júri da capital obtivera o Dr. Melo Franco, que recebera no dia em 
que saíra da cadeia as provas as mais assinaladas de devoção, amor 
e respeito, que lhe puderam testemunhar os habitantes da capital da 
Província de Minas, foram setas pungentes que atravessaram os pei-
tos já ulcerados dos Vasconcelos, Resendes e mais séquito policial; 
mas foram igualmente novos incitamentos para os tigres, que vota-
ram ao extermínio quanto se lhes pudesse opor no desenvolvimen-
to de seus princípios de corrupção e de maldade. A linguagem dos 
periódicos da facção tornou-se mais virulenta, novas perseguições 
foram decretadas, e entre essa tinha primeiro lugar a formação de 
novos processos, que deviam compreender a todos os que pudes-
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sem obstar direta ou indiretamente ao triunfo eleitoral; e como não 
contava a oligarquia com o general Andrea para tudo quanto tinha 
necessidade de fazer para assegurar-se o desejado triunfo, caíram- 
-lhe os olhos sobre o desembargador Pedro Chaves, já escolhido na 
mente do gabinete para ir na qualidade de presidente de Minas fazer 
as eleições naquela Província.

Coadjuvada por esse homem, que deixara escrito com letras 
de sangue e lágrimas o seu nome nos corações das famílias desoladas 
da Paraíba, sustentada pelo bárbaro e atroz recrutamento, cujo hor-
ror deveria crescer durante a administração de Pedro Chaves, tendo 
a explorar a mina inexaurível dos processos pelo crime político, a 
oligarquia saboreava já o prazer de ver reeleitos os seus queridos, e 
via diante de si um futuro de longa duração no poder; ela se esquecia 
que a Providência não tinha ainda abandonado o Brasil.

Pela sua parte, a oposição se preparava para disputar palmo 
a palmo o campo eleitoral; confiada na imensa, rica, ilustrada e in-
dustriosa maioria, que na Província de Minas sustenta seus princí-
pios, estava ela firme na intenção de não ceder ao governo uma fácil 
vitória, quaisquer que fossem os despotismos e as atrocidades do 
poder, por mais extensos que houvessem de ser os padecimentos da 
população, convencida, como estava ela, de que era somente o ven-
cimento nas eleições que lhe podia abrir a perspectiva de um futuro 
menos horrível, dispunha-se para arriscar no combate tudo quanto 
lhe era possível arriscar e a fazer todos os sacrifícios sem excetuar 
o das vidas. Era sem dúvida incerto o êxito do combate, pois que de 
um lado pelejava o poder armado de toda a força material, que ele 
não deixaria de empregar na contenda; de todos os meios de terror, 
que lhe ministrava a formidável arma do recrutamento, e a facilidade 
de excluir das eleições por via de processos os adversários que não 
lhe fosse possível ganhar pela sedução, as promessas, os prêmios e 
as ameaças; e do outro um partido perseguido, desalojado de todas 
as posições oficiais, forte, porém, pelo seu número, pela qualidade 
de seus membros, e ainda mais pela sua desinteressada dedicação 
patriótica, e pela força de suas convicções.
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Não obstante a desvantagem das posições, embora que mui-
tos e distintos oposicionistas se achassem, ainda uns, encarcerados, 
outros, foragidos, todos sujeitos à perseguição e ao extermínio, um 
só não havia que mostras desse de pretender voltar o rosto à peleja, 
ou que não tivesse a mais sólida convicção, e a mais bem fundada 
esperança do triunfo. Estavam neste ponto as coisas na Província de 
Minas quando nela soou a notícia de que o Ministério de 20 de Janei-
ro se havia dissolvido.

Breve notícia sobre a administração do general Andrea até o 
mês de março de 1844

Vencida a Revolução de 10 de Junho, pensaram todos que se-
riam demitidos o presidente Veiga e o chefe de polícia Vasconcelos, 
o que era tanto mais razoável, quanto era certo que um e outro ti-
nham de longa data inimigos pessoais na Província, e particulares 
ofensas de que tomar satisfação; não se podia crer que o ministério 
quisesse seguir para com a Província de Minas uma política toda di-
versa da que mandava pôr em prática na de São Paulo, para onde, 
logo depois de pacificada a Província, mandara um outro presidente, 
e outro chefe de polícia, e onde o presidente Almeida Torres seguia 
uma política verdadeiramente esclarecida e conciliadora; mas que 
Bernardo Jacinto e Vasconcelos eram incapazes de compreender, ou 
de compreendendo-a, executá-la.

Ambos eles haviam sido designados pela polícia e pelas baio-
netas para deputados à Assembleia Geral; mas nem isto foi razão 
para que ao menos o presidente fosse substituído. O ministério 
acreditava não poder achar um carrasco que lhe servisse tão bem 
no desempenho da obra de extermínio, que pretendia realizar, e Ber-
nardo Jacinto, pela sua parte, estúpido como é, acreditava que só o 
seu prestígio podia conservar a ordem na Província, quando a sua 
presidência era o único fato capaz de alterá-la; pensava ele também, 
e neste sentido escrevia ao ministério, que só ele podia obter a con-
denação dos insurgentes que se achavam presos e processados, e fa-
zia valer a instante necessidade de sua conservação
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Assim, enquanto na Província de São Paulo o probo e ilustrado 
Almeida Torres era acusado pelos legalistas de favorecer aos insur-
gentes, isto por que não condescendia com as exageradas pretensões 
do partido vencedor, Bernardo Jacinto, em seu Palácio do Ouro Preto 
arrancava os cabelos, porque (dizia ele) não havia rebelde que não 
tivesse cem padrinhos; bem que nenhum dos insurgentes ou presos 
ou foragidos procurasse jamais a proteção de alguém; enquanto o 
chefe de polícia da Província de São Paulo reduzia a trinta o núme-
ro dos comprometidos e pronunciados, e ordenava aos delegados 
e subdelegados que parassem com os processos, em Minas o chefe 
de polícia interino Estêvão Ribeiro de Resende, que nunca teve uma 
vontade sua, que não dava um despacho sem ir primeiramente con-
sultar a Bernardo Jacinto sobre a maneira por que queria que ele 
despachasse e que cometia todas as atrocidades, e tinha ao depois a 
vileza de mandar dar satisfações aos presos, Resende só na Cidade 
do Sabará pronuncia vinte e cinco indivíduos, e deixa ainda nas pri-
sões as numerosas vítimas dos pequenos ódios dos subdelegados e 
dos delegados.

O estado da Província era de assustar, porque tantas provoca-
ções e opressões – quando os ânimos estavam ainda escandecidos, e 
era imenso o número das pessoas que se achavam foragidas ou em 
sustos de verem-se a cada momento presas e pronunciadas — pode-
riam produzir muito grave alteração na ordem pública, e é preciso 
dizê-lo que tal era o desespero da população, que, se uma revolução 
muito mais ensanguentada e terrível não apareceu na Província de 
Minas, de dezembro de 42 a janeiro de 1843, deve-se aos esforços 
dos presos que se achavam na cadeia do Ouro Preto, e de alguns fo-
ragidos que se empenhavam para conter a população.

Em verdade, quando imensos agricultores, pais de famílias an-
davam foragidos pelas brenhas, e aqueles que não tinham um ime-
diato comprometimento eram obrigados a dormirem pelos matos, 
porque ninguém sabia quando lhe cairia o raio sobre a cabeça, pois 
que pessoas as quais por forma alguma podiam ser consideradas ca-
beças de rebelião, haviam sido presas, e conservadas na cadeia, havia 
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mais de quatro meses; quando parecia haver um desígnio de se ex-
terminar até o último suspeito, não de haver cometido o crime de re-
belião, mas de simpatias pelos insurgentes; quando a tantos padeci-
mentos acrescia a teima de ser conservado na presidência Bernardo 
Jacinto, e na polícia o Dr. Vasconcelos, julgava a população oprimida 
e desesperada que nenhum meio de salvação lhe restava senão re-
correr novamente às armas, e poucos não eram os que acreditavam 
que nelas somente estava, e delas somente devia provir a salvação de 
uma tão grande parte da Província; assim, no mês de dezembro de 
1842, uma proposta foi feita aos presos do Ouro Preto no sentido de 
uma nova revolução.

Pretendia-se que se aproximasse da capital uma força de qui-
nhentos homens, que deveria marchar por diversos rumos e cami-
nhos, e em uma noite convinda entrar na capital, tomar de assalto a 
cadeia, o palácio e o quartel; este golpe tinha toda a probabilidade 
de ser feliz pela natureza da gente de que se devia compor essa pri-
meira força, a qual existia em maior número em diferentes matos, e 
ainda mais pelo prestígio e coragem pessoal dos que deviam dirigir 
a empresa. Esta proposta foi repelida pelos presos do Ouro Preto, e 
contrariada fortemente por alguns foragidos que gozavam de crédi-
to e influência para com os empreendedores; declarando uns e ou-
tros que se uma revolução fosse tentada em qualquer sentido, lugar 
ou circunstância, não deviam os que a promovessem contar com o 
apoio, nem mesmo com a cooperação ou aprovação dos presos e dos 
foragidos, de que pudessem carecer para se encarregarem de condu-
zir o movimento.

Esta recusa, unida à ideia de uma anistia geral, que se acredi-
tava infalível por oca-siío do casamento de S. M. I., não menos que as 
absolvições dos ex-deputados Dias de Carvalho e Dr. Antão, fazen-
do renascer a esperança, aquietaram os temores da população, e lhe 
aconselharam o sofrimento e a resignação.

Estava a Província em expectativa, e a população jazia em um 
silencioso sofrimento quando falou-se na substituição do presidente 
Veiga; e bem que o sucessor que lhe davam devesse causar temo-
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res aos comprometidos, por causa da sua presidência no Pará, foi 
a notícia da nomeação do general Andrea, senão aplaudida, olhada 
como um alívio, pois nada podia igualar ao mal, que à Província cau-
sava Bernardo Jacinto; parecia que o ministério, ou fingia temer-se 
ou verdadeiramente se receava de que a ordem pública fosse nova-
mente alterada em Minas, e para isso mandava o general Andrea e 
acompanhado de força de linha; por isso os comprometidos não se 
recearam muito do que pudesse fazer o general, visto que estavam na 
firme intenção de não darem o menor pretexto a que crescessem as 
perseguições. A oligarquia sentiu uma verdadeira embriaguez com a 
nomeação do general Andrea; a absolvição dos ex-deputados Dias de 
Carvalho e Antão, e de outros indivíduos, eram pela facção dadas em 
culpa a Bernardo Jacinto, que assim colhia o fruto da doutrina que 
ele mesmo ensinara; a opinião pública levantava-se poderosamente 
em favor dos comprometidos, e a facção esperava que a espada do 
general lhe cortasse as asas a essa opinião, e que o seu pulso valente 
a comprimisse. A imprensa do governo teve mesmo a imprudência 
de dirigir as mais estúpidas ameaças à oposição, e o general foi apon-
tado como que encarregado da missão especial de tornar efetiva a 
punição dos comprometidos ainda fora dos tribunais. A posição dos 
presos e dos foragidos era verdadeiramente terrível, uns e outros po-
rém, punham a sua confiança no País, e esperavam resignados, e até 
com tranquilidade, quanto lhes pudesse trazer o futuro; a imprensa 
da oposição continuou firme e denodada; o periódico publicado sob 
os auspícios dos presos não interrompeu sua carreira, e nem mudou 
de linguagem.

Tomou posse da presidência de Minas o general Andrea, e os 
seus primeiros atos e discursos fizeram nascer a seu respeito uma 
boa opinião. Estava no gozo de assessorar e dirigir o presidente Vei-
ga a parte da facção existente na capital; desde logo deu a conhecer-
lhe o general que queria ver as coisas com seus olhos, ouvir com seus 
ouvidos e obrar segundo os conselhos de sua mesma inteligência. 
Esperava-se pelos fatos, e um da maior importância e gravidade apa-
receu para caracterizar a política do general. Requereu o ex-deputa-
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do Otoni que fosse revogada a designação do júri do Caeté para o seu 
julgamento, e o presidente, depois de ter ouvido ao chefe de polícia 
Resende, que achou muito legal essa designação, quando Bernardo 
Jacinto queria que ele assim o entendesse, mas que, persuadido de 
que o novo presidente não pensava nesse ponto como o seu anteces-
sor, viu então os inconvenientes do ato, e nesse sentido, informara, 
revogou aquela atrocidade escandalosa. Este fato excitou em todos 
os mineiros, com exceção de alguns poucos membros mais exagera-
dos da facção, os mais sinceros sentimentos de gratidão e respeito, 
não menos que de admiração para com o general presidente.

A fala com que o general abrira a sessão da Assembleia Provin-
cial em maio de 1843, firmou ainda mais as esperanças que os pri-
meiros atos de seu governo haviam feito nascer. A males tão graves e 
tão gerais (disse ele então, tratando do Movimento de 10 de Junho) 
o remédio mais eficaz é um completo esquecimento do passado. Este 
procedimento, e a esquivança de prestar-se às exigências em que a 
facção estava de posse a ser atendida, durante as administrações an-
teriores, o sistema de não considerar os atos conforme as pessoas 
que os praticavam, e a igual distribuição dos castigos e das durezas, a 
retidão, com que procedera contra os arrecadadores e distribuidores 
de dinheiros públicos, negando pagamentos de quantias reclamadas 
como despendidas com a legalidade, mandando fiscalizar as contas 
dos chamados comissários das forças da legalidade, indispuseram a 
facção contra o general, que era um objeto de ódio e das diatribes dos 
membros dela; os quais se viam inteiramente iludidos em suas espe-
ranças. Os presos gozavam, então, na cadeia, de toda a possível liber-
dade; alguns puderam mesmo sair em alguma ocasião urgente para 
tratarem de objetos de seu particular interesse; o governo deixou de 
interferir nos julgamentos políticos, e se alguma vez teve de decidir 
questões a esse respeito, as suas decisões iam sempre de acordo com 
a justiça das partes oprimidas, e algumas vezes eram elas ditadas 
pela equidade, sem contudo sacrificar a causa da justiça pública.

Entretanto, o general conservava em seus lugares e postos to-
dos os que haviam sido neles colocados pelos seus antecessores, e 
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se alguma nomeação tinha de fazer, recaía sempre ela nos membros 
genuínos da oligarquia. Oficiais nomeados pelos guardas nacionais 
deixaram de ser aprovados, sem algum outro motivo mais que o de 
não serem afetos à facção; e muitos atos do governo provincial eram 
eivados do mais intolerável arbitrário.

Os castigos militares, por exemplo, eram tirânicos, e o recru-
tamento não poupava classes, nem condições. As falas com que teve 
de abrir as sessões da Assembleia Provincial atestam o gênio e o ta-
lento do general Andrea, e o desejo que nutria ele de promover a 
prosperidade da Província; se o general se pudesse resolver a ser 
um presidente Constitucional, feliz a Província que fosse confiada 
a seu cuidado. Exato até o escrúpulo no cumprimento das ordens e 
determinações superiores, apenas chegou à capital o Decreto de 14 
de Março, ele o fez executar sem admitir chicanas ou restrições, e o 
remeteu com a mesma presteza para todos os pontos da Província.

Breve notícia a respeito de alguns fatos mais importantes, 
que por ocasião dos movimentos de 1842 tiveram lugar nas 
Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo

Bem que me não comprometesse a consignar os fatos aconteci-
dos na Província do Rio de Janeiro e São Paulo, por ocasião dos movi-
mentos políticos que tiveram lugar no ano de 1842, não só porque era 
isso um trabalho que demandava muito mais tempo do que aquele 
dentro do qual me comprometi para com os meus coprovincianos a 
publicar o ocorrido na Província de Minas, e somente os acontecimen-
tos que precederam, ou se originaram do Movimento de 10 de Junho, 
mas ainda por que me faltavam informações indispensáveis, e que eu 
não podia receber de um simples ouvi dizer; entretanto, julgo interes-
sante, e que muito agradável será ao leitor o conhecimento de alguns 
fatos, bem que poucos, todavia de suma importância; e não só por 
isso, quanto porque concorrem eles de uma maneira eficaz para de-
monstrar-se com toda a possível evidência o que tive principalmente 
em vista, quando empreendi este trabalho, e é – que a política então 
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dominante era toda de arbitrariedade, de despotismo, de violência 
e de depredação —, ficando-me o pesar de não poder apresentar ao 
leitor um quadro que compreendesse todas as atrocidades praticadas 
pelos delegados e comissários do Gabinete de 23 de Março.

Todo o procedimento do Gabinete de 23 de Março, no empe-
nho de debelar os movimentos revolucionários de Minas e São Paulo 
demonstra que o ministério estava ao fato do quanto se pretendia 
fazer, e como neste caso deveria ele saber, que uma revolução so-
mente teria lugar se dada a dissolução da Câmara acompanhada da 
modificação projetada na lei eleitoral; a dispersão da Câmara foi sem 
dúvida filha de uma intenção diabólica; teve por fim uma provoca-
ção direta à revolução, que a oligarquia considerava como um meio 
único, com que pudera aniquilar seus contrários; o ministério, pois, 
tinha diante dos olhos todas as hipóteses, e estava para resolvê-las 
preparado; assim tinha ele de mão um batalhão de fuzileiros, que fez 
imediatamente marchar para ocupar os municípios da Província do 
Rio de Janeiro, limítrofes com os de São Paulo e Minas; e quais instru-
ções levava o indivíduo nomeado então comandante militar, poder-
se-á conhecer pela maneira por que se houvera no desempenho de 
uma tão melindrosa comissão.

Com efeito, o major Pedro Paulo, se não desempenhou cabal-
mente as instruções secretas que lhe dera, como de costume, o mi-
nistro da Guerra José Clemente, portou-se de maneira a satisfazer a 
ira que esse ex-ministro vota a brasileiros, e ainda mais a brasileiros 
liberais.

O comandante militar acreditou que se achava no tempo do 
despotismo puro e simples, e considerou-se um capitão-general; 
mas um capitão-general daqueles, que, nos momentos de sua cólera, 
enviava a mãe-pátria, para flagelo e tormento de míseros colonos29. 
Não houve condição que o major Pedro Paulo respeitasse, e quando 
desfrutava os obséquios de um honrado coronel, que pronto se apre-
sentara para servir a legalidade com sua pessoa e fortuna, dirigia a 
este honrado cidadão insultos que só tinha a coragem de lhos fazer, 
porque falava a um só particular à frente de um batalhão de linha.
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Deixando de consignar muitos fatos de atrocidade, por não es-
tarem devidamente averiguados, deixarei aqui mencionados poucos, 
para cuja prova transcrevo também documentos irrecusáveis que os 
atestam; mas esses fatos são de natureza tal, que somente um deles 
fora suficiente para caracterizar toda uma administração, e quiçá, 
toda a política, todos os princípios de governo adotados e reconhe-
cidos pelo partido oligárquico, de cujo seio era o Ministério de 23 de 
Março.

Os militares, que foram mandados a combater os insurgentes, 
acreditavam-se investidos, e talvez o estivessem por instruções se-
cretas, de todos os poderes possíveis, e por isso não se limitavam ao 
que em razão e boa política lhes devia competir, isto é, combater os 
insurgentes, prender aqueles que fossem encontrados com as armas 
nas mãos, entregando-os imediatamente às justiças ordinárias para 
fazê-los punir na conformidade das leis; mas constituíam-se eles 
mesmos em tribunais judiciários, mandavam prender indivíduos 
que tranquilos se achavam em suas casas, conservavam-nos nas pri-
sões por quanto tempo queriam, e pronunciavam eles mesmos as 
sentenças de absolvição, ou de condenação, conforme os presentes 
que lhes serviam de motivos. Isto que era em si a maior das irregula-
ridades, e que depõe contra o sistema político da oligarquia, tornou-  
-se verdadeiramente atroz na maioria dos casos; porque, não só os 
comandantes militares prendiam e soltavam arbitrariamente, mas 
também condenavam os cidadãos a penas cruéis, e as faziam pronta 
e militarmente executar.

Embora que a Constituição diga no § 19 do Art. 179 — que 
ficam abolidas todas as penas cruéis, os comandantes militares as 
infligiram da maneira a mais dura e intolerável, principalmente na 
Província de São Paulo. Assim, além de outros que foram condena-
dos ao tormento das pranchadas e rodas de pau, algum dos quais, 
é fama, morrera no ato do castigo, foi por essa maneira doutrinado 
pelo comandante militar Pedro Paulo, André Cursino, sobre o qual 
mandou o mesmo comandante descarregar cem pranchadas, o que 
consta do seguinte ofício:
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llmo. Sr.

Seguem para Queluz o inferior e oito praças que conduziram 
os doentes que ficam recolhidos no hospital. Comunico a V. Sa. que 
hoje chegaram presos dois chefes rebeldes, sendo um deles André 
Cursino, o maior dos malvados, que levou cem pranchadas; sendo 
outro o padre Germano Félix; além destes, foram presos mais três, 
e um foi morto, e dos três presos um é espanhol, que também levou 
cem pranchadas, e todos são dos que assistiram o fogo de Silveiras. 
Fica recebido o preso que V. Sa. remeteu. Junto vai um ofício para o 
Sr. Comandante da coluna.

Deus guarde a V. Sa.

Quartel do Comando militar na Vila de Areias, 23 de julho de 
1842.

Ilmo. Sr. Domingos Martins de Abreu, major comandante da 
força em marcha para Minas.

Pedro Paulo de Morais Rego, major comandante militar.

“P. S. – O alferes Aires da Serra Carneiro, se apresentará a V. Sa., 
conforme as ordens do Sr. Comandante da coluna”.

O fato em si é atroz, mas ele torna-se sumamente grave quan-
do se considerem as circunstâncias da pessoa. A Constituição não 
quer que tais penas sofram nem mesmo os soldados de linha; pois 
bem: o delegado de José Clemente as aplica não a um soldado, não a 
um cidadão simples, mas a um tenente das antigas milícias, e solda-
do da imperial guarda de honra. Leia-se com atenção o ofício supra, 
e admirem-se os brasileiros ao verem o sangue frio, com que esse 
monstro participa a morte de um outro indivíduo, seguramente as-
sassinado pelos outros monstros. E quem deixará de reconhecer que 
aquele comandante contava com o apoio do alto, quando tais atroci-
dades praticava, ou antes que ele nada mais fazia do que cumprir as 
insinuações que recebera?

O que, porém, demonstra até que ponto os dominadores de 
1842 levaram a irrisão é que praticavam eles todo gênero de atenta-
dos contra as pessoas e contra as propriedades, sem que respeitas-
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sem, não direi alguma das garantias, que a Constituição reconhece, 
mas nem ainda os preceitos da lei natural, e proclamavam-se, entre-
tanto, os mantenedores da ordem pública, os defensores da Consti-
tuição, os pilares do trono e do altar!

Nem foi só o castigo horrível e anticonstitucional das pran-
chadas o que sofrera Cursino; Pedro Paulo erigiu-se em magistra-
do, procedeu a um interrogatório e formação de culpa, e Cursino 
foi obrigado e violentado por meio de novas pancadas a denunciar 
como insurgentes a todos aqueles que o comandante militar desig-
nava como tais; assim, pela inversão a mais manifesta das leis, os 
militares mandados a combater eram também juízes processantes, 
e estavam autorizados para aplicarem aos cidadãos, que eles assim 
processavam, um castigo que as leis não reconhecem; assim era o 
governo, eram os seus agentes os que se encarregavam de sustentar 
pelos fatos as proposições dos insurgentes, quando diziam que a re-
volução era feita em defesa da Constituição do Estado, que o Minis-
tério de Março com a oligarquia pretendiam aniquilar; e tais eram as 
intenções do gabinete, que nos momentos mais arriscados, quando 
convinha tirar aos insurgentes todo o pretexto, nem ao menos por 
conveniência, por útil hipocrisia se aparentava qualquer respeito às 
leis, e à liberdade e direitos dos cidadãos; não era já o despotismo, 
era sim a mais hedionda tirania, que pesava sobre o País.

Tão horríveis foram os atos praticados por Pedro Paulo, que o 
ministério sentiu a necessidade de condescender com a opinião pú-
blica, fingindo chamá-lo à responsabilidade e puni-lo; foi uma farsa 
representada pelo ministro da Guerra. Pedro Paulo nada sofreu, e 
o seu nome estará escrito com honrosa menção no livro dos bene-
méritos de José Clemente Pereira. O plano infernal do roubo e do 
massacre era o mesmo em toda parte; parece que uma mão poderosa 
punha em ação os diversos agentes; pois que em toda parte eram 
eles iguais a si; não houve a menor divergência nos meios de derro-
tar os insurgentes; em toda parte a legalidade ornava seus triunfos 
com o massacre e a devastação; assim, se Pedro Paulo tão duramen-
te tratara os habitantes de Areias, não menores crueldades estavam 
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reservadas aos briosos, dignos e valentes cidadãos da vila eterna 
de Silveiras, os quais, depois de resistirem com coragem e bravura 
digna sem dúvida de homens que acreditam baterem-se por seus 
direitos, e que preferem a morte à ignomínia da escravidão, foram, 
enfim, derrotados, e à sua nova e florescente vila caiu no poder dos 
bárbaros, que, para vergonha do País, se chamavam os defensores da 
Constituição, da ordem e das leis.

Sinto no fundo da alma não ter podido obter circunstanciadas 
informações sobre o heroísmo, valentia, e sofrimentos dessa distinta 
porção de briosos paulistas; deixarei aqui transcrito um documento 
importante, e ele basta para dar uma ideia dos horrores, de que foi ví-
tima aquela infeliz povoação; combinem-se os fatos, que ficam relata-
dos, e ter-se-á a convicção de que eram eles filhos de um plano geral.

Requerimento que à Assembleia Geral dirigiram os 
habitantes da Vila de Silveiras, da Província de São Paulo

Augustos e digníssimos Srs. representantes da Nação.

Ante vós se apresentam, os abaixo-assinados, moradores da 
vila dos Silveiras, Província de São Paulo, implorando remédio a seus 
males e prejuízos motivados pelos saques e sequestros ordenados 
pelos oficiais militares que por desgraça tiveram o comando nesta 
vila.

Os atos arbitrários e as atrocidades praticadas primeiramente 
pelo coronel Manuel Antônio da Silva, e depois pelo major Lopo José 
de Albuquerque Maranhão, bem como a imoralidade dos soldados 
por eles comandados, são tão revoltantes, que até seriam incríveis 
se não existissem irrefragáveis provas; este povo por muito tempo 
se ressentirá dos seus efeitos, e com dificuldade voltará ao estado de 
florescimento em que se achava. Os suplicantes não fazem a enume-
ração dos crimes destes oficiais e de alguns outros, porque esperam 
que o governo de S. M. o Imperador os não deixará impunes; tratam 
unicamente de mostrar os excessos cometidos nos saques e roubos, 
a fim de que obtenham de vós o melhoramento de sua sorte.
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Em 12 de julho do ano próximo passado, entrou nesta vila o já 
dito coronel Manuel Antônio da Silva, e concedeu aos seus soldados 
um saque sem prazo (muito embora se diga que ele foi por duas ho-
ras), e neste se cometeram excessos tão atrozes, que nem a mesma 
matriz foi respeitada; suas portas foram arrombadas, e assim fica-
ram por muitos dias; a colherina do cálice, e mesmo os corporais 
do altar foram roubados; que impiedade! Os livros da Irmandade do 
S. Sacramento foram rasgados, e o dinheiro de seu cofre consta que 
existe em poder do mesmo coronel!

Em 13 do mesmo mês entrou o batalhão de fuzileiros, e lhe foi 
concedido um novo saque! Neste se fazem estragos indizíveis; derru-
bam-se paredes e forros, quebram-se portas e as vidraças das jane-
las, arrancam-se soalhos, fazem-se escavações em todas as casas, e 
até as sagradas imagens do Salvador e seus santos foram quebradas 
com horroroso escândalo! À vista de tantos estragos e atrocidades, 
ignora-se o motivo por que não lançaram fogo às casas, reduzindo a 
cinzas esta nova e florescente povoação.

Não param ainda aqui os horrores; eles continuaram com 
mais prejuízo dos suplicantes, e com não menos excessos. O mes-
mo coronel mandou apreender as fazendas do negociante Francisco 
Félix de Castro, as quais se achavam enfardadas no sítio de D. Ana 
Bueno de Siqueira, e todas foram repartidas pelos soldados. Por 
ocasião de se conduzir estas fazendas, foi saqueado o sítio da mes-
ma senhora e o de Boaventura Luís Rodrigues, tomando-se animais 
e tudo quanto acharam, deixando-os unicamente com a roupa que 
estava no corpo!

Ao depois disso, por ordem do major Lopo foi saqueada a fa-
zenda de Anacleto Ferreira Pinto; e todas as joias da família, ouro, 
prata e fazendas do negócio, foi um rico espólio para a soldadesca. 
O mesmo aconteceu a outros muitos, e tudo por ordem do referido 
major! Todas estas joias, fazendas e trastes eram vendidos, quando 
muito, pelo vigésimo do seu valor, do que só resultou benefício às 
meretrizes e à aluvião de malfeitores que para aqui vieram fazer for-
tuna, negociando com os soldados.
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Era tal o desejo de tudo destruir, que os objetos que não po-
diam ser vendidos, eram rasgados ou quebrados! os mantimentos 
que se não podiam conduzir dos sítios saqueados se atiravam fora, 
expondo-se-os destarte a um mais terrível flagelo, a fome; e até nas 
casas se lançava fogo, como fizeram na fazenda de Francisco Lescu-
ra Banher! Nem uma horda de selvagens cometeria tantos excessos 
e horrores.

Augustos e digníssimos Srs. representantes da Nação, os cla-
mores da humanidade acharam eco em vossos corações benfazejos; 
nossas esperanças estão depositadas em vós, que sois os guardas da 
Constituição jurada, e o sustentáculo de nossos direitos; dignai-vos, 
portanto, atender às nossas súplicas, concedendo-nos a indenização 
dos prejuízos que sofremos sob o mais horrível despotismo. Preveni 
o triste futuro que nos aguarda, pois estamos expostos a não poder 
satisfazer a nossos credores, e mesmo a ser onerosos à sociedade.

Junto às assinaturas se declarava a soma dos prejuízos; e se 
dignar-vos autorizar ao governo a fazer esta indenização, os suplican-
tes os legalizarão pelos trâmites competentes, pelo que esperam. R. J.

                          Prejuízos 
Manuel Félix de Oliveira .................................................... 1:729$440
Francisco Félix de Castro ............................................... 17:950$000
Francisco Félix de Oliveira .............................................. 1:440$400
José Atônio da Costa Guimaraes …................................. 1:267$800
Cândido de Oliveira Castro .............................................. 1:532$820
Antônio Paulino do Monte Carmelo ................................ 907$940
Manoel José Ferreira .............................................................. 599$440
Policarpo Teixeira de Almeida Queirós ….................... 1:346$940
Fernanda Teodoro da Silva ................................................. 599$560
Boaventura Luís Rodrigues ............................................. 1:497$200
João José da Costa Guimarães ......................................... 1:006$480
Francisco Lescura Banher .................................................... 363$200

Parece ser a divina economia da Providência, quando preten-
de chamar a atenção dos homens sobre si mesmos, adverti-los com 
algum castigo, e então a história de todos os tempos, e especialmente 
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do povo escolhido, nos diz que em tais curcunstâncias multiplicam-
-se os flagelos; foi isto o que acontecera aos habitantes dos municí-
pios da Província do Rio de Janeiro, que limitam com a de São Paulo, 
bem como em outros desta última Província.

Uma das providências do Gabinete de 23 de Março para debe-
lar os movimentos políticos de 1842 foi anexar à Província do Rio de 
Janeiro os municípios ao norte da de São Paulo, e esses infelizes luga-
res oprimidos e devastados, como se acaba de ver, pelos comandan-
tes militares, tiveram de sofrer um outro flagelo, senão tão doloroso, 
não menos terrível e opressivo; foi a enviatura do Dr. Inácio Manuel 
Álvares de Azevedo, chefe de polícia da Província do Rio de Janeiro, 
para processar os que se houvessem comprometido nos movimentos.

O chefe de polícia, que é um dos filhos mais queridos da peque-
na roda oligárquica, que acredita ser o Brasil seu patrimônio, o ami-
go particular dos desembargadores Honório e Paulino, visou naque-
la comissão a um meio de fazer sua fortuna, e como tais venturas não 
são muito comuns, quis ele aproveitar amplamente a que a sorte lhe 
apresentava. Com efeito, o doutor chefe de polícia não guardou re-
serva no tráfico ilícito, que exercera com uma tão importante comis-
são; abriu um escritório de compra e venda, e só lhe faltou pôr sobre 
o limiar um rótulo, que em letras maiúsculas chamasse a atenção do 
viajante: “Aqui se vende a Justiça, aqui se compram denúncias”. Tanta 
prostituição num magistrado não seria acreditada pelos vindouros, e 
o historiador que a menciona seria havido como caluniador, se irre-
fragáveis documentos não existissem para comprovarem-na.

Passados os dias de terror, em que a mão pesada da oligarquia 
comprimia nos lábios de suas vítimas, para que não transpirasse, um 
gemido de dor, um ai de queixume, denúncias apareceram pela im-
prensa, e a feia crônica do prevaricador escandaloso foi exposta aos 
olhos do público. A imprensa facciosa e alugada gritou: “Calúnia e 
intriga”; os insurgentes querem marear a honra do íntegro magis-
trado que os perseguira! A prudência aconselhava por utilidade do 
magistrado e da oligarquia, que se detivesse ele, e se entrincheirasse 
no único vantajoso reduto da negativa! Mas tal era o orgulho da oli-
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garquia, tão embriagada vivia ela de seu poder que acreditou poder 
dominar a opinião do Tribunal do Júri, com cuja mão pretendia abrir 
na fronte de uma das vítimas que tivera a audácia de revelar tantas 
infâmias, o sinal “de caluniador”.

O magistrado, cuja consciência devia afastá-lo de um passo 
tão temerário, confiado no poder das proteções, chamou a juízo 
o sargento-mor Francisco Lopes Batista, que pela imprensa o de-
nunciara como prevaricador e concussionário; o distinto cidadão, 
longe de tergiversar, procurando algum alugado responsável, apre-
sentou-se francamente em juízo com a consciência do homem de 
bem, que por amor da verdade se sacrifica. Depois de um importan-
tíssimo debate, e de serem exibidas em juízo provas exuberantes e 
convincentes que demonstravam as arguições feitas pela imprensa 
ao magistrado concussionário, seguiu-se o julgamento o mais im-
portante que porventura tenha tido lugar desde que existe a insti-
tuição do júri.

Para que fique de uma maneira indelével e clara consignado 
esse fato, que do modo o mais evidente explica quais os princípios, a 
política e a moralidade do partido oligárquico derrotado em 2 de fe-
vereiro de 1844, aí vão transcritos os quesitos propostos pelo juiz de 
direito, as respostas dadas pelo Conselho dos Jurados, e a sentença 
do presidente do júri.

Quesitos, respostas e sentença proferida na causa em que 
eram partes do Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo e 
Francisco Lopes Batista

1º quesito – No escrito acusado a folhas se imputa ao autor ter 
recebido qualquer quantia de dinheiro para o efeito de não proceder 
contra F. Novais, comprometido nos movimentos de São Paulo?

2º quesito – Está provado que o autor recebeu com efeito qual-
quer quantia para o efeito indicado?

3º quesito – Foi o escrito distribuído por mais de 15 pessoas, e 
é o réu por ele responsável?
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4º quesito – Procedeu o réu por motivo reprovado ou frívolo?

5º quesito – Dá-se no ofendido qualidade que deva constituir 
a respeito do réu na razão de pai?

6º quesito – Procedeu o réu com premeditação?

7º quesito – Usou o réu do disfarce para não ser conhecido 
quando cometeu o crime?

8º quesito – Existem circunstâncias atenuantes em favor do 
réu?

Segunda questão

l ° quesito – No escrito acusado a folhas se imputa ao autor ter 
posto as suas pronúncias em almoeda quando se achava procedendo 
criminalmente por ocasião dos movimentos de São Paulo?

2º quesito – Está provado que o autor pôs com efeito as suas 
pronúncias em almoeda na ocasião referida?

3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º – Como os da primeira questão.

Resposta do júri

Quanto ao 1º quesito da 1ª questão, o júri responde “Sim”, por 
nove votos; no escrito acusado a folhas se imputa ao autor o ter rece-
bido alguma quantia de dinheiro para o efeito de não proceder con-
tra F. Novais comprometido nos movimentos de São Paulo.

Quanto ao 2º – Sim, por sete votos; está provado que o autor 
recebeu com efeito qualquer quantia para o efeito indicado.

Quanto ao 1º quesito da 2ª questão, o júri responde “Sim”, por 
oito votos; no escrito acusado a folhas se imputa ao autor o ter posto 
as suas pronúncias em almoeda quando se achava procedendo cri-
minalmente por ocasião dos movimentos de São Paulo.

Quanto ao 2º: “Sim”, por oito votos; está provado que o autor 
pôs com efeito as suas pronúncias em almoeda na ocasião referida.
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Sentença

À vista da decisão do júri, absolvo da acusação o réu Francisco 
Lopes Batista, dê-se-lhe baixa na culpa, pagas pelo autor as custas. 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1843.

Sebastião Machado Nunes.
Foram membros deste importantíssimo Conselho de Julgação 

os jurados: José Joaquim da Silva, Luciano Leite Ribeiro, Manuel Pin-
to da Fonseca, Antônio José Marques, Carlos Antônio Petra de Barros, 
Luís Gomes Pereira, João de Miranda Araújo, José Antônio de Sousa 
Ferreira, Luís Cipriano Pinheiro de Andrade, Antônio Alves da Silva 
Pinto, Faustino José Delduque, João Correia Dutra.

Foi esta, sem dúvida, uma das mais fatais derrotas, que sofrera 
o poder da 4ª oligarquia, e que lhe fora fatalíssima pelas circunstân-
cias do fato.

Nem ao menos era lícito o duvidar da inteireza, retidão e jus-
tiça com que procedera o Conselho dos Jurados; porque o réu era 
um perseguido, e não tinha protetores; e o autor, uma das sumida-
des da facção que dominava, gozando da inteira privança dos minis-
tros, eleito deputado à Assembleia Geral, e grandemente abastado; 
e quanto ao Conselho, foi ele composto de negociantes independen-
tes, ricos capitalistas, e a respeito dos quais não podia existir nem a 
mais leve sombra de suspeita de aderentes aos revolucionários, ou 
de simpatizarem com algumas das ideias de subversão de ordem.

Impelido pelas circunstâncias, ou talvez mesmo aconselhado, 
o magistrado pediu a sua demissão e requereu, que se lhe mandasse 
fazer efetiva a responsabilidade; entretanto, apelou ele da sentença 
do júri para a relação do distrito.

A decisão, que sobre este negócio tomara o governo, que, aliás, 
ouvira, como se diz no aviso, ao Conselho de Estado, é um dos mais 
tristes, dos mais vergonhosos escândalos que podia praticar um go-
verno de qualquer país do mundo.

Como por um acinte à opinião pública, e por um destes rasgos 
de cinismo, que patenteiam antes uma desordem cerebral do que uma 
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imoralidade intolerável, apesar de que o magistrado houvesse sido 
declarado prevaricador, e em tal grau, que se o convencera de pôr a 
Justiça em almoeda; apesar de que o fato se tornasse incontestável 
pela exuberância das provas, e a causa de uma natureza gravíssima, 
pelo tribunal donde partira a decisão, composto de homens impar-
ciais e acreditados, o ministro da Justiça, que deveria antes propô-la 
que esperá-la, a demissão do magistrado, declara em seu aviso que era 
sua opinião e do Conselho de Estado, que não tinha lugar a demissão 
pedida, isto é, que o magistrado, convencido de ter posto a Justiça em 
almoeda, merecia as simpatias e as atenções do governo, que é o mes-
mo que dizer que a prevaricação não era considerada um crime pe-
rante o governo, e que a corruptibilidade não é um defeito que inabili-
te o magistrado para continuar a exercer o seu emprego. Esta decisão 
ia em tudo de acordo com os princípios dos que demitiram os Godóis 
e removeram os Costas Pinto, Torres, Alvarengas, Hortas, Alcântaras e 
Stoklers, e promoveram os Azambujas, Firminos e tantos outros.

Restava ainda à oligarquia uma esperança, porque, enfim, o 
processo do Dr. Inácio Manuel era para ela uma questão de vida ou 
de morte; estava esta esperança na decisão do apelo interposto para 
a relação, e essa decisão foi mais uma sanção posta neste importante 
julgamento; ficou, pois, entendido que não poderá ser judicialmen-
te perseguido aquele que disser que o Dr. Inácio Manuel Álvares de 
Azevedo, um dos importantes membros da oligarquia, que desde 
1837 domina e desfruta o País, o homem que pelo Ministério de 23 
de Março fora honrado com o foro de fidalgo cavaleiro e pelo mesmo 
ministério nomeado chefe de polícia da Província mais importante 
do Império, é um concussionário, que põe a justiça em almoeda, e 
vende a sua jurisdição.

A escala dos atentados cometidos contra os direitos indivi-
duais e as mais preciosas garantias dos cidadãos não era interrom-
pida; sempre o mesmo sistema, sempre o mesmo desprezo pela 
Constituição e as leis, desde o subdelegado ao chefe de polícia; desde 
os comandantes militares até aos presidentes de províncias; assim, 
quando os comandantes militares mandavam espancar os cidadãos, 
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o presidente da Província de São Paulo os igualava, se é que os não 
excedia nos atentados, mandando prender e deportando dois sena-
dores do Império, Feijó e Vergueiro, dois brasileiros distintos por 
seus caráteres, por seus serviços e pela posição social que cada um 
deles havia ocupado no País, bem como pela qualidade de senadores 
do Império, privilegiados pela Constituição.

O discurso que abaixo vai transcrito, proferido pelo honrado 
Feijó, no seio da Câmara vitalícia, é a melhor prova que posso ofe-
recer ao leitor, não só das atrocidades praticadas com esse distinto 
cidadão, mas ainda da elevação de sua alma, da independência de 
seu caráter e da pequenez de seus inimigos e perseguidores:

Discurso do senador Feijó, proferido perante o Senado no 
ato de apresentar a resposta que lhe fora ordenada dar 
sobre o processo organizado na Província de São Paulo pelo 
chefe de polícia, e no qual fora pronunciado aquele senador 
como cabeça de rebelião

Sr. Presidente, tendo-se agravado ainda mais a minha moléstia, 
não me foi possível até hoje apresentar a resposta que me foi manda-
da dar sobre o processo que contra mim se intentou; e ainda agora 
mesmo me foi preciso servir-me de redação alheia para apresentá-la. 
Portanto, remeti-a à mesa para dar-se-lhe o conveniente destino.

Eu desejava, antes de morrer, cumprir ao menos uma promes-
sa que tinha feito na ocasião em que fui mandado sair da minha Pro-
víncia; ainda o mundo não sabe da minha boca a história da minha 
prisão, deportação e degredo.

Eu tive desejos ao princípio de a comunicar ao Senado; mas 
algumas razões obstaram a isso, principalmente porque o Senado 
parecia ter aprovado o procedimento bárbaro que houve comigo.

Há tempos, requerendo eu que se nomeasse uma comissão 
para examinar os atos do governo, e manifestando desejos de que 
o Senado considerasse o procedimento que o mesmo governo teve 
contra mim, e por conseguinte contra o Senado e contra a Constitui-
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ção, não o pude conseguir; portanto, julguei que era melhor calar-  
-me. Mas resta-me sempre esse pesar de nada dizer, por isso, sempre 
direi duas palavras para referir o que sofri.

Entretanto, saiba-se que não sofri tudo quanto quis o governo 
que eu sofresse, pois que pela benignidade dos brasileiros não tive 
falta de coisa alguma; em toda parte tive recursos, em toda parte re-
cebi os maiores benefícios e obséquios.

Achava-me em São Paulo, já mandado sair para esta corte de-
portado, quando fui convidado para vir à corte. Não aceitei o con-
vite, e como me pareceu não dever submisso sofrer um ato ilegal e 
anticonstitucional, recalcitrei ou dei em contrário algumas razões, 
mas respondeu-se-me que o que a Constituição proibia era a prisão 
dos senadores, e não qualquer outro ato que o governo julgasse con-
veniente praticar com senadores. Temi, pois, algumas outras con-
sequências; temi ser levado à cadeia para levar nas grades alguma 
correção de açoites, visto que isso não era prisão, e por conseguinte, 
na opinião do governo, podia praticar-se; o que é pois que eu havia 
fazer, eu que, com um sopro podia cair em terra?!... Bem me lembrava 
dos meios de resistência a ordens ilegais; mas que meios tinha eu 
para isso? Se eu pudesse, daria por certo este exemplo ao Brasil, de 
resistir a ordens ilegais, sem o que será sempre nominal nossa liber-
dade, e nós escravos dos atrevidos. Nada, porém, podendo contra a 
violência, retirei-me.

É verdade que nessa ocasião eu estava bastante enfermo e des-
provido de meios, pois tinha apenas 20$ na algibeira. Requeri que se 
me mandasse pagar o trimestre vencido da minha pensão, que era 
1:000$, pois era preciso ter com que subsistir; mas respondeu-se-me 
que não havia dinheiro, e que mesmo devia ficar isso como penhor 
para as indenizações a que eu estivesse sujeito. Saí, pois, como me 
achava; vim à corte, não me deixaram desembarcar; demorei-me al-
gumas horas, e saí sem saber para onde! É verdade, como já disse, 
que recebi benefícios em toda parte. Nas poucas horas que aqui esti-
ve, foram a bordo diferentes pessoas oferecer-me dinheiro, e uma até 
me obrigou a receber alguns centos de mil réis que levava. Mesmo 
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nesse País onde estive degredado encontrei muitos homens bené-
volos que me ofertaram dinheiro e tudo o mais. Por este lado, pois, 
nada sofri; mas muito da parte do governo, que de tudo me privou, 
até do que era meu.

Portanto, senhores, sofri tudo isto! Prisão, deportação e seis 
meses de degredo, quase 4:000$ de multa, e de que estou privado 
até hoje! Mas o governo não está satisfeito ainda; mandou por isso 
formar esse processo, e não ficará satisfeito senão com o meu exter-
mínio! Estou, pois, entregue ao Senado; faça ele de mim o que quiser; 
a vida em mim será pouca... sofra-se tudo.

Tenho dito em geral como posso o que era preciso que se sou-
besse; demais, o público já o sabe, e fará a devida justiça a quem me-
recer.

Demissão do Gabinete de 20 de Janeiro de 1843

Nem entra no plano do meu trabalho o consignar, nem me jul-
go habilitado para fazê-lo, as causas que motivaram a demissão do 
Gabinete de 20 de Janeiro de 1843, e só tratarei deste fato no que tem 
ele de correlativo com a Província de Minas.

Eu disse em outro lugar que a nenhuma Província era tão fu-
nesta a influência da facção oligárquica, dirigida pelos senadores Ho-
nório e Vasconcelos, como a de Minas, onde existem colocados em 
empregos da primeira importância, próximos parentes daqueles dois 
senadores, e onde mais que em outra qualquer, procuram eles firmar 
o seu poder, pois que, contando com o apoio da numerosa deputação 
mineira, seguros estão eles de que dominaram a política do País; as-
sim, a oligarquia se persuadia, que estando firmada a sua influência 
na Província do Rio de Janeiro, e conseguindo o triunfo eleitoral na 
de Minas, podia dar mate a todos os seus contrários. A opinião pú-
blica, porém, pronunciava-se a cada dia de uma maneira estrondosa 
contra a facção, e ela sabia que, se um combate leal fosse permitido 
a seus contrários, apesar dos meios que à oligarquia sobravam, pois 
que ocupava todas as posições oficiais, perderia completamente as 
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eleições; tanto mais porque as cadeias haviam sido já abertas e as 
matas despovoadas, estando quase todas as notabilidades, que na 
Província podiam disputar as eleições, purificadas pelas absolvições 
obtidas dos diversos conselhos de jurados, que tiveram de julgar os 
comprometidos. Entretanto, a facção ostentava-se audaz, confiada 
nos meios que lhe restavam ainda para esmagar seus contrários.

O general Andrea, apesar de sua propensão ao despotismo, 
e da violência com que ordinariamente exerce a autoridade, apesar 
mesmo do horroroso recrutamento com que continuava a assolar a 
Província, não era julgado próprio para fazer as eleições em Minas, 
onde se precisava de um presidente que fosse inteiramente superior 
a quaisquer considerações de respeito à lei e aos direitos ainda os 
mais sagrados dos cidadãos; um presidente que coadjuvasse a polícia 
no intuito de formar novos processos, que sacrificasse tudo ao único 
princípio de vencer as eleições; era, enfim, necessário um homem que 
se não molestasse muito quando aos ouvidos lhe chegasse a notícia de 
que em uma ou outra parte haviam sido vindimadas pelo bacamarte 
do assassino influências das quais convinha que se livrasse a facção.

Para tanto não se contava com o general Andrea, e os olhos da 
facção caíram sobre o desembargador Pedro Chaves. Os membros 
mais notáveis da oligarquia ameaçavam já, e não cessavam de apre-
sentar como um motivo de terror para o partido nacional o nome de 
Pedro Chaves. Entretanto, não estava a oposição disposta a ceder o 
terreno, e a dar a seus adversários um combate pouco disputado; de 
uma e outra parte os preparativos se faziam, o bacamarte da facção 
tinha dado o primeiro e terrível estrondo na Vila de Pouso Alegre; e 
esse estrondo houvera sido o do canhão do alarma, se em quase to-
dos os pontos da Província não houvesse precedido ao som de morte 
a notícia de que já não existia o Gabinete de 20 de Janeiro.

Sem o sucesso de 2 de fevereiro, a Província de Minas estaria 
hoje talvez nadando em sangue, porque todas as influências dos di-
versos pontos dela compreenderiam pelo sucesso de Pouso Alegre, 
pela tentativa perpetrada contra o cidadão Olímpio Carneiro Viriato 
Catão, e por outros atentados que se haviam de realizar, e que a facção 
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tinha o desembaraço de prometer, que estavam colocadas na neces-
sidade de defenderem suas vidas por todos os meios que a natureza 
pôs à disposição de todos os viventes, e que a lei natural faculta; e se, 
porque faltasse uma combinação entre todos os que estavam postos 
fora da lei, o sofrimento se contivesse até a época das eleições, seria 
essa a ocasião de uma luta geral, cujos resultados não é fácil prever 
quais foram, sendo certo que a grande maioria compreendia muito 
bem que só um triunfo eleitoral faria cessar a opressão que supor-
tava, e é de crer que a prudência faltaria ao todo quando o governo 
quisesse pela violência e pela fraude obter um triunfo, que a maioria 
da população lhe negava, e o que é mais, estando essa maioria con-
vencida de que a derrota seria o prolongamento indefinido talvez de 
tantas e tão insuportáveis desgraças.

Considerando-se, pois, o estado em que se achava a Província 
de Minas em janeiro de 1844, e a irritação dos ânimos, bem como as 
disposições que fazia a oligarquia para o extermínio de seus contrá-
rios, acredito poder dizer com toda a probabilidade que o sucesso de 
2 de fevereiro fez que não passasse aquela Província por uma hor-
rível conflagração; e se nas demais existia o mesmo espírito que em 
Minas, e dominava, como parece pelas publicações do tempo, a mes-
ma política, pode-se afirmar que a demissão do Gabinete de 20 de 
janeiro salvou o Brasil. Quando, porém, os delegados e mais agentes 
policiais ameaçavam aos cidadãos – já com o recrutamento, já com 
novos e mais extensos processos, quando alguns dos que, temero-
sos pelo desenvolvimento do espírito público na Província se haviam 
conduzido com moderação –, apareciam ameaçadores, e o periódi-
co da polícia, escrito pelo chefe dela, bradava aos seus: “coragem!” e 
tudo empenhava para excitar neles a devoção, e mesmo o fanatismo, 
gritando-lhes: “Agora ou nunca”, eis que chega à Província a notícia 
de que o Ministério de 20 de Janeiro tinha deixado de existir.

Esse sucesso foi encarado pela grande maioria dos mineiros 
como o termo de suas desgraças, e por aqueles que viam mais ao 
longe como o prognóstico da salvação da Província, não tanto porque 
se contasse com a concessão de uma anistia, da qual já bem poucos 
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necessitavam, mas porque não era possível que um qualquer outro 
gabinete seguisse uma política tão depravada, nem tão funesta, prin-
cipalmente para com os mineiros, a respeito dos quais não houve 
gênero de despotismo que não praticasse o desembargador Honório 
e seus discípulos; pelo menos acreditaram todos que a população 
recobraria o direito de viver, e que a oligarquia não poderia tão facil-
mente continuar a política dos assassinatos.

Esta persuasão foi mais firme, quando se soube que o Minis-
tério de 2 de Fevereiro havia demitido o comandante superior da 
Guarda Nacional de Pouso Alegre, sobre quem recaía a fundada im-
putação de ter mandado assassinar o senador Ferreira de Melo.

Quero aqui consignar algumas circunstâncias de que se acha 
revestido este atentado, as quais convenceram a todo homem de 
boa-fé de que o assassinato daquele senador teve uma origem toda 
política, e fora filho de plano, o qual teria de compreender muitas ou-
tras vítimas, se o sucesso de 2 de fevereiro não arrancasse o punhal 
e o bacamarte das mãos dos assassinos.

Morto o senador Ferreira de Melo, a voz pública apontou, 
como autores mandantes do assassinato, a Antônio de Barros e a seu 
irmão Pedro de Barros, um, comandante superior da Guarda Nacio-
nal, e outro, o vigário encomendado da freguesia, ambos inimigos 
políticos do senador e membros influentes da oligarquia. Um homem 
que na Província de Minas valiosos e desinteressados serviços pres-
tara à ordem pública, mas que restabelecida esta entendeu que não 
devia concorrer para o extermínio de uma parte tão considerável da 
população mineira, e que muito menos queria apoiar a política do 
bacamarte, o coronel Julião Florêncio Mayer, achava-se no exercício 
de delegado de polícia, e dando as providências, que tão grave caso 
exigia, fez ver em seus ofícios dirigidos ao ministro da Justiça e ao 
presidente da Província a fundada persuasão em que estava, de que 
os Barros haviam diretamente concorrido para o assassinato, lem-
brando igualmente a impossibilidade em que se achava de os perse-
guir, atenta a posição dos indiciados, e as providências que haviam 
eles tomado para se oporem a qualquer perseguição judiciária.
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Em virtude dessas comunicações não suspeitas, o ministro da 
Justiça demitiu do comando superior da Guarda Nacional a Barros, 
que a tinha reunido em sua casa para se opor a qualquer procedi-
mento que contra ele se tentasse. Assim, bem que a voz pública fun-
dada em fatos e razões convincentes fizesse recair sobre os Barros 
o sangue do senador assassinado, quando ninguém os esperava ver 
punidos, porque dispunham eles da força pública, e das autoridades 
policiais e judiciárias, eis que a demissão do comandante superior, a 
energia do delegado suplente, as providências imediatamente dadas 
pelo general Andrea fazem nascer alguma esperança de que não fi-
caria impunido um atentado tão atroz. Com efeito o chefe de polícia 
interino, doutor Pantaleão José da Silva, chega a Pouso Alegre, acom-
panhado de forças, empenha todos os meios para capturar os man-
datários do assassinato; e tendo consumido um mês nessa diligência, 
fez o seu proceder regular nascer nos ânimos dos parentes do assas-
sinado a convicção de que nele encontrariam justiça; apresentaram, 
pois, sua petição de queixa e denúncia contra os presumidos autores 
mandantes do assassinato, os Barros e doutor Bernardino; o chefe 
de polícia os manda imediatamente prender, e principia o processo.

A notícia de que os Barros se achavam presos consternou a 
oligarquia, que, confiada talvez nas relações que existem entre o 
doutor Pantaleão e o desembargador Honório, e mesmo no procedi-
mento que na Comarca do Rio Grande tivera aquele doutor para com 
os comprometidos em uma sedição criada por João Antunes Correia 
e Francisco José Soares, esperava dele todo o apoio e favor em be-
nefício dos indigitados como principais assassinos; vendo, porém, 
que estava iludida em suas esperanças, e sabendo que o doutor Pan-
taleão prosseguia no inquérito das testemunhas, e que o resultado 
infalível seria a pronúncia dos acusados, lançou mão da estratégia 
a mais indecente de que se pudera servir, e que de uma maneira in-
delével mancha o caráter e a administração daqueles que para ela 
concorreram.

Estavam inquiridas seis testemunhas, e dessa inquirição re-
sultava já matéria suficiente para a pronúncia; mas, ou porque o juiz 
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processante quisesse em fato tão grave uma prova mais segura, ou 
porque tivesse de ouvir algumas testemunhas referidas, prosseguia 
no inquérito, e eis que, contra a expectação de todos, recebe ele uma 
ordem do general Andrea para que se recolhesse à capital, passando 
o processo no estado em que se achasse ao juiz municipal e delegado 
de polícia José Inocêncio de Campos.

Este procedimento revela evidentemente um cálculo de polí-
tica, cujo fim manifesto era salvar os Barros; mesmo que esse juiz, 
para cujas mãos se mandava passar o processo, não fosse suspeito 
de parcialidade e injustiça, seria sempre irregular o procedimento 
do governo, que ao princípio julgou tão importante o fato, que man-
dou o chefe de polícia para tomar dele conhecimento; e quando esse 
magistrado manda prender os três régulos denunciados, quando 
trata de lhes formar a culpa, o governo manda-lhe uma sustatória, e 
ordena-lhe que passe o conhecimento do fato para um juiz, membro 
constante e exaltado da facção que em Pouso Alegre se erigira em 
oposição àquele senador, amigo e correligionário dos acusados.

O pretexto por que se mandara retirar de Pouso Alegre o dou-
tor Pantaleão manifesta ainda mais que um plano para isso se forma-
ra. Deu o governo como motivo o ter o chefe de polícia efetivo entra-
do no exercício dessa jurisdição, sendo que tinha esse magistrado de 
nesse mesmo mês partir para a corte a tomar assento na Câmara dos 
Deputados, de que era membro, e na qual compareceu mais tarde, 
pois que só partiu da capital quando por um expresso lhe chegara 
a notícia de que soltos estavam os Barros e doutor Bernardino; por 
isso que o juiz municipal Campos, apesar da prova rsultante da in-
quirição feita pelo chefe de polícia os não pronunciara, declarando 
em sua sentença que não se achava o crime bem provado, como se 
para a pronúncia fosse necessária uma prova plena, e tal qual se exi-
ge para a condenação. Os queixosos apelaram da sentença; mas o 
juiz não recebeu a apelação; recorrem para o de direito; este lhes 
nega o recurso, e nem ao menos podem obter, como pediram, uma 
certidão do processo. Assim, aquela mesma magistratura, que rece-
bia todo o gênero de apelações, quanto aos crimes políticos, nega-as 
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quando se trata de uma averiguação tão importante para a punição 
de assassinos.

Assim se terminou esse tão grave negócio, cujo único resul-
tado foi que o honrado coronel Julião, em castigo de sua coragem e 
de sua moralidade, tivesse de sofrer uma prisão por virtude de uma 
falsa denúncia contra ele dada pelos Barros, e se visse obrigado com 
os parentes da vítima e todos os homens honestos daquela desgra-
çada vila a abandoná-la para não ter a mesma sorte que coubera ao 
senador Ferreira de Melo.

Parece que a conduta do general Andrea neste negócio está 
em oposição com o seu procedimento anterior, e com o espírito de 
justiça que em outros atos seus manifestara, principalmente quando 
se tratava da averiguação e punição de crimes tão atrozes; entretan-
to, os fatos existiram tais quais os referi; e se o meu juízo nesta cir-
cunstância contraria ao que em outro lugar emiti sobre o caráter e 
princípios administrativos do general, essa contradição resulta dos 
fatos e do procedimento contrário que tivera ele nos diversos perío-
dos de sua presidência.

14 de março de 1844

A demissão do Gabinete de 20 de Janeiro foi recebida pelos mi-
neiros entre os transportes de um verdadeiro prazer; qualquer que 
fosse o sucessor dele, sempre servia para os mineiros um alívio, uma 
consolação, uma verdadeira esperança a queda desse ministério, que 
tomara a peito a desolação daquela Província. Entretanto, um nome 
apareceu nele que lhes inspirou a mais sólida confiança; e bem que 
todo o ministério, tal qual se achava então composto, fizesse nascer 
esperanças, todavia o nome do senador Manuel Alves Branco foi re-
petido com entusiasmo. O nome do ministro do Império, Almeida 
Torres, foi uma garantia à vida e aos direitos dos cidadãos, e foi uma 
segurança de que ia cessar a política de injustiça e do bacamarte; 
mas o do senador Alves Branco foi além disto um garante de que 
devia também terminar-se o estado excepcional, em que se achava o 
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País; foi uma consolação para os homens de princípios liberais, uma 
promessa de melhor futuro para os comprometidos nos movimentos 
políticos do ano de 1842; não que existisse entre esse estadista e os 
insurgentes qualquer combinação ou compromisso, mas porque, era 
por quase todos os mineiros conhecido, e havia sido decorado por 
eles o famoso discurso que esse estadista apresentara na respecti-
va Câmara, quando se discutia o parecer da comissão, dado sobre o 
requerimento do senador Feijó em que pedia licença para se retirar 
para a Província de São Paulo; essa peça, que é uma das glórias da 
tribuna brasileira, que de uma maneira tão digna caracteriza os prin-
cípios e a política desse homem de Estado, quero aqui consigná-la, e 
estou certo que a posteridade, se às mãos chegar-lhe este escrito, há 
de fazer ao senador Alves Branco melhor justiça do que os tartufos 
e zoilos da geração atual, que nada julgam igual à doutrina das tran-
sações do interesse do dia, do torpe espírito de partido, e do abjeto 
e material egoísmo.

Discurso do senador Alves Branco, pronunciado quando 
se discutia o parecer da comissão concedendo licença ao 
senador Feijó para se retirar para São Paulo

Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra em uma das sessões 
anteriores, não tanto para falar sobre o parecer que se discute, como 
para responder a algumas arguições feitas a todos os nobres senado-
res, que comigo têm procurado sustentar as garantias constitucionais 
em as questões que se tem suscitado nesta Casa, relativamente aos se-
nadores comprometidos nas desordens de São Paulo e Minas Gerais.

Eu voto pelo parecer, não porque deseje demorar mais este 
negócio. Sei muito bem que, se em tais processos a muita brevidade 
inibe a defesa, a demora multiplica a pena (apoiados). Desejaria ver 
este negócio acabado; mas não me sendo possível realizar já o meu 
desejo, entendo que devo aprovar o parecer. É o único arbítrio que 
me resta, visto que os membros da comissão declaram que ainda há 
dificuldades para apresentá-lo. Não quero que o acusado sofra em 
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sua saúde, e mesmo que por se lhe não facultar este meio, corra 
perigo sua existência, talvez.

Eu devo também declarar que entendo a licença no sentido o 
mais amplo e o mais benéfico, porque nada dou pela faculdade de 
defender-se alguém por procurador em negócios criminais. Se daqui 
a pouco fizéssemos chamar o licenciado para dar sua defesa, nós o 
colocaríamos na mais cruel alternativa: ou fazer precipitadamente 
nova viagem, para apresentar-se aqui dentro de oito dias, ou entre-
gar-se à discrição de um procurador e a todas as eventualidades que 
disso podem seguir-se.

Não foi, como disse, tanto por este parecer, que pedi a pala-
vra, estando, como estava há muito, resolvido a não falar; foi, sim, 
para responder a um nobre senador, que de um lugar eminente tem 
pregado doutrinas, e derramado sobre muitos membros desta Casa 
acusações injustas; direi com brevidade minhas opiniões.

Sr. Presidente, disse-se aqui que cabeça de uma rebelião ou se-
dição é o mesmo que autor, e que todo senador entrado em qualquer 
destes crimes era, de necessidade, cabeça!

Eu não duvido que esta jurisprudência seja apreciável para 
muitas pessoas (apoiados); mas não pode ser aplicada a nenhuma 
das questões da atualidade, porque não é direito escrito em nossas 
leis, nem pode sê-lo, enquanto existir a Constituição, e houver no 
País o menor vislumbre de bom senso e de razão.

Os cabeças de uma rebelião, de uma sedição, de uma insurrei-
ção são o mesmo que os autores, porque diz-se: – o código só distin-
gue duas classes de criminosos – autores e cúmplices –, e como os 
cabeças não podem ser os cúmplices, é evidente que são o mesmo 
que os autores. Mas, pergunto eu, e por que não serão o mesmo que 
os cúmplices? Senhores, pelo raciocínio dos nobres senadores pro-
va-se tudo, menos a verdade; permita-me o Senado que eu o analise.

Não é verdade que o Código Penal reconheça em todos os cri-
mes somente duas categorias de criminosos. Em alguns, como os de 
natureza coletiva, reconhece três, que são: cabeças, autores e cúmpli-
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ces. O que o Código Penal faz é só definir as duas últimas categorias, e 
não a primeira. Mas desse fato, bem longe de seguir o que querem os 
nobres senadores, segue-se ao contrário que o Código entendeu bem 
determinada e bem clara a ideia designada pela palavra “cabeças”, e 
não a quis mudar. E na verdade, quando se diz: “cabeças de motim, 
de rebelião ou de sedição”, quem há aí que não entenda que se fala 
dos chefes e principais autores? São expressões de nossas antigas 
leis, consagradas pela prática diuturna dos tribunais adotadas, e ge-
ralmente usadas na linguagem a mais comum. Mas suponhamos que 
não é assim; não bastará, para entender a palavra, olhar para a ana-
logia de que é tirada? Cabeça no corpo humano é a parte diretora, o 
primeiro móvel em qualquer de nossas ações, o autor principal dela. 
As mãos que a praticam fisicamente podem considerar-se autores no 
sentido mais amplo da palavra; e os mais membros que auxiliaram 
a ação, cúmplices. A analogia é tão evidente como a luz do meio-dia; 
defini-la mais, seria obscurecê-la.

Senhores, é verdade que todo cabeça é autor, porque todo che-
fe é autor; mas todo autor não é cabeça, porque todo autor não é che-
fe. Há entre eles a diferença de espécie e gênero; e por conseguinte 
não são, nem podem ser a mesma coisa, como se tem pretendido. Os 
mesmos nobres senadores que sustentam o contrário sentem que 
é esta a força da palavra “cabeça”, que é esta a sua verdadeira acep-
ção, quando entendem que um senador, entrado em uma rebelião 
ou sedição, é de necessidade, cabeça pela sua maior representação 
e influência. Sem dúvida que esta asserção é inteiramente falsa; mas 
por ela se vê bem que os nobres senadores percebem já na palavra 
“cabeça” alguma coisa de particular, de distinto da palavra autor em 
geral. Sim, senhores, cabeças são autores; mas autores principais, os 
diretores, os primeiros móveis da ação. Embora um aviso do ministé-
rio passado esteja em oposição a estas ideias, elas são as verdadeiras 
e até talvez contraditoriamente abonadas por fatos praticados pelo 
mesmo governo.

Resta-nos agora examinar se o caráter, o distintivo de cabe-
ça, pode jamais ser o cargo que exerce o criminoso na sociedade; o 
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exame desta questão toca à segunda parte da asserção dos nobres 
senadores.

Um senador entrado em uma rebelião é sempre cabeça (dizem 
os nobres senadores). Esta asserção será verdadeira? Não, senhores. 
Nós mostramos que todo cabeça era autor, ainda que todo autor não 
fosse cabeça. Os nobres senadores não podem duvidar ao menos da 
primeira asserção. Pois vejam se na definição que traz o código de 
autor vem alguma consideração ao cargo. Não, não vem. Trata-se aí 
somente das ações. Pode ser que outra jurisprudência fosse aprazí-
vel a alguém, mas não é a das nossas leis (apoiados; digo mais: não 
seria constitucional, porque se antigamente as qualidades pessoais 
de peão ou nobre e outras serviam para graduar as penas, tudo isto 
acabou, quando a Constituição proclamou que todo cidadão era igual 
diante da lei, quer ela castigue, quer ela proteja. Cada cidadão é mais 
ou menos punível por suas ações e não por seus cargos, e não por 
sua posição social (apoiados). Se um senador não pudesse ser senão 
cabeça nos crimes de natureza coletiva, não poderia ser jamais cúm-
plice em crime de natureza individual, o que é falso e inteiramente 
absurdo.

Mas, senhores, demos por um momento que todo senador en-
trado em uma rebelião ou sedição seja de necessidade, cabeça. Em 
que se funda essa proposição? Em dizer-se que o senador é capaz 
de arrastar e entusiasmar as massas em os motins populares. Figu-
ra-se qualquer senador como um Graco no Fórum romano. Isto é 
verdade? Não, senhores, isto é voar pelos espaços imaginários. Um 
ulisses astuto, um Girão30 atrevido, um lafuente nas circunstâncias 
figuradas valem mais do que cem senadores (apoiados). Nossa pró-
pria experiência de ontem é decisiva a este respeito. Logo, nem pela 
lei nem pelos fatos, tem o menor fundamento a asserção dos nobres 
senadores.

Tal é minha opinião sobre as asserções dos nobres senadores, 
que se passassem sem contestação, poderiam perverter o espírito 
público, e serem muito fatais à justiça, de que tanto precisamos neste 
momento. Há outra questão igualmente importante, e de cujo rápido 
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exame também me encarrego, por ter sido fonte de baldões contra 
aqueles que têm sustentado as garantias constitucionais dos com-
prometidos em São Paulo e Minas. É a questão da resistência legal.

Sr. Presidente, eu tenho estado atento à discussão desta ma-
téria, e pelo que tenho ouvido, entendo que o direito de resistência 
legal ainda não foi nem bem sustentado, nem bem impugnado. Eu 
talvez naufrague nos mesmos cachopos, porque a matéria é difícil; 
mas direi sempre minha opinião, para que ninguém a possa figurar 
a seu arbítrio.

Senhores, é incontestável que o homem tem o imperioso e in-
declinável dever de conservar-se, e por isso o direito de empregar 
todos os meios com que possa conseguir esse fim, sem dano de ou-
tro; tem direito mesmo de fazer a outro todo o dano necessário à 
conservação dos direitos próprios, se esse outro livre e injustamente 
o agride, e não há outro meio eficaz de evitar o mal e a violência. 
Este direito, que é originário e fundamental, não se pode perder na 
sociedade civil aliás fundada para a melhor e mais eficaz defesa do 
homem. Este direito não pode perder-se em relação às autoridades, 
porque elas podem abusar do seu poder, despir-se do caráter públi-
co, converter-se em simples homens e obrar meramente de fato.

É verdade, Sr. Presidente, que estes princípios na sociedade 
são de uma aplicação difícil e perigosa. Nós sabemos o que resultou à 
França de ter adotado em uma de suas constituições a máxima: “A in-
surreição é o mais santo dos deveres”. Nós sabemos o que aconteceu 
nos Estados mexicanos, ainda no ano de 1835, de terem-se estabe-
lecido como recurso os pronunciamentos constitucionais. Contudo, 
senhores, os princípios acima estabelecidos são indestrutíveis, e ne-
nhuma sociedade humana ainda se achou melhor com a máxima da 
obediência passiva (apoiados). Esta máxima, que tende a aniquilar 
todo homem moral, que o reduz à matéria bruta, que crê poder-lhe 
arrancar todos os estímulos do sentimento e da razão, não tem sido 
mais proveitosa à sociedade.

Senhores, o embrutecimento do homem conduz a maiores 
horrores (apoiados). Todos os governos despóticos depõem diaria-
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mente em favor desta verdade. Ainda Constantinopla deu no século 
passado o exemplo da mudança de quatro sultões em menos de dois 
anos. O Império turco tem estado e ainda está hoje abalado por re-
voltas, e sabe-se bem qual é o seu regime, quais os seus princípios. 
O Império romano, no tempo dos Imperadores, que se deram honras 
divinas, tomando o tratamento de Eternidade; o Império romano, 
sob a influência da máxima – humanum genus vivit paucis – o gênero 
humano vive para poucos –; e antes das luzes de nossa santa religião, 
que proclamou todos os homens irmãos e iguais diante de Deus; o 
Império romano, sujeito ao regime militar o mais austero, não foi 
mais bem sucedido com o princípio da obediência passiva. Repetirei, 
senhores, a sociedade não deve a tal princípio mais do que embrute-
cimento e atraso, embrutecimento e horrores.

Sr. Presidente, entre tudo conceder e tudo negar há um termo 
médio de aplicação às sociedades do direito da resistência legal. Este 
termo médio pareceu ser: estabelecer muitos meios de prevenção 
contra os ataques da autoridade; muitos meios de plena reparação 
contra quaisquer violências; e finalmente depois de tudo isto, ne-
gar o princípio em tese, e reconhecê-lo indiretamente em hipótese. 
E tal é o direito geralmente estabelecido na atualidade nas nações 
constitucionais. Previne-se e repara-se a ação abusiva da autoridade 
pela imprensa livre; pela responsabilidade; pelo direito de petição 
individual ou coletiva; pelo direito de associação e discussão; pela 
tribuna inviolável; pelos tribunais independentes; pelo júri, enfim, e 
pelo poder moderador, etc., etc.. E entendendo o legislador que isto 
bastava para o geral dos casos, erigiu em crime toda a resistência 
às autoridades, por outro modo que não fosse os acima apontados; 
mas, reconhecendo que podiam haver casos extremos para os quais 
não bastassem, ou fossem inúteis aqueles meios, reconheceu indire-
tamente o direito de resistência legal, declarando justificável o dito 
crime em algumas circunstâncias.

Senhores, poder-se-á contestar que se por aqui entrasse um 
general como Napoleão, com ordem ou sem ela, de nos lançar à baio-
neta por estas janelas fora, nós seríamos justificáveis se lhe resis-
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tíssemos? Poder-se-á contestar que, se, como na França nos dias de 
julho, um ministro mandasse fechar e quebrar as tipografias, abolin-
do por seus decretos a liberdade de imprensa, seriam justificáveis 
aqueles que lhe resistissem? Toda justificação aqui se reduziria a 
provar que não havia outro meio de prevenir males maiores, que não 
houvera excesso. Sim, senhores, é um crime toda resistência às auto-
ridades; mas, como qualquer outro, é um crime às vezes justificável. 
Esta é a doutrina de todas as nações constitucionais, e esta é a dou-
trina do nosso Código Penal.

É verdade que um nobre senador disse que o código só falava 
em resistência individual, mas não sancionava resistências coletivas. 
O nobre senador refere-se ao modo de exprimir do código; e como 
ele se exprime no singular, entende que estabelece o direito indivi-
dualmente. Isto é insustentável; porque, se assim é, pode provar-se 
que não são criminosos aqueles que se associarem para cometer 
qualquer crime de natureza individual, visto que o código se expri-
me sempre no singular a este respeito. É tão clara no Código Penal a 
doutrina que estabeleço, que muitas vezes mesmo o censurei a este 
respeito. Bastava sustentar o princípio por um modo indireto; e em 
algum lugar o código o estabelece por um modo direto.

Há, porém, uma hipótese nesta questão em que se supõe nau-
fragar toda a justificabilidade de um crime de resistência a um ato da 
Assembleia Geral. Por minha parte declaro que não vejo isso, porque 
a Assembleia Geral tem deveres pela Constituição. Quem, porém, há 
de conhecer que ela os violou? Quem, senhores? O júri, os tribunais 
independentes (apoiados), não condenando aos legisladores, nem 
revogando a lei, porque isso não podem fazer, mas absolvendo os 
que resistiram (apoiados); grande mal é não querer-se reconhecer 
a importância do júri e dos tribunais independentes no sistema re-
presentativo. Nós sabemos como o júri tem sido o corretivo das an-
tigas leis criminais da Inglaterra; sabemos o que são seus tribunais 
independentes, e principalmente os dos Estados Unidos. O júri, os 
tribunais independentes, são altas garantias neste encadeamento de 
direitos e deveres do sistema representativo. Na ação do júri e dos 
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tribunais independentes tem muito que aprender o legislador neste 
sistema de governo, cuja marcha não pode prescindir dos hábitos, 
das necessidades e da opinião de todo o País.

Disse-se, porém, que os júris e os tribunais erram, que se le-
vam por empenhos. Mas, pergunto eu, vós que falais do júri, sois in-
falíveis? Sois inacessíveis a todas as paixões (apoiados)”. E sois vós 
juízes competentes para julgar desses erros, dessas prevaricações 
(apoiados)! Senhores, os erros do júri e dos tribunais independen-
tes, formam às vezes a sua maior beleza neste caos, em que o espírito 
de partido tem precipitado a sociedade. Quero agora analisar alguns 
fatos que nos foram lançados em rosto para nos envergonhar de ter-
mos aqui levantado a voz em algumas questões relativas aos senado-
res comprometidos em São Paulo (apoiados).

Diz-se que ninguém na Câmara dos Pares em França jamais 
se atreve a levantar a voz em público em favor de acusados, sobre 
cujo procedimento tenham de julgar. Senhores, eu fiquei atônito com 
semelhante elogio à Câmara dos Pares constituída em tribunal. Pois 
pode ser vergonhoso aos membros de um tribunal o expor em pú-
blico as razões que lhe parecem boas, ou elas levem a absolver, ou a 
condenar? A Câmara dos Pares de França, depois de ouvir a acusa-
ção e a defesa, delibera em segredo, não por ser vergonhoso expor 
cada par os seus sentimentos para absolver ou condenar, mas para 
facultar toda a expansão desses sentimentos aos tímidos, aos que 
podem ser arrastados por considerações humanas, e mormente por 
atenções ao poder. Mas fora dessa ocasião, faz o mesmo que nós aqui 
temos feito em público.

Eu escolho o processo de Nei31, referido por Capefigue. Os mi-
nistros acusaram e decretaram que o processo se fizesse pelo regi-
mento da Casa, nas discussões das leis. Na Câmara dos Pares houve 
quem relutasse contra isso, ainda que o triunfo ficasse ao ministé-
rio. Esse incidente deu-se também entre nós, com a diferença, po-
rém, que entre nós o ministério não foi tão franco na acusação, e nós 
triunfamos contra o processo pelo regimento, ou segundo as regras 
do Direito Natural. Em a Câmara dos Pares francesa pretendeu-se 
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adicionar as formalidades do regimento, para dar mais garantia ao 
réu, cinco membros do Tribunal de Cassação, cinco dos tribunais 
reais de segunda instância e dez dos tribunais de primeira instância, 
com voto consultivo, o que não passou. Este incidente foi também re-
presentado entre nós quando propusemos uma lei nova para julgar 
os senadores, o que teve igual sucesso, passando, contudo, outra que, 
conquanto inaplicável por muitas razões, é, contudo, uma lei.

Temos, pois, seguido nesta parte passo a passo a Câmara dos 
Pares francesa; como, pois, ali não se levanta a voz em público a fa-
vor de acusados, e aqui é que se levanta? Se há alguma diferença, 
essa diferença não abona o pensamento e as asserções do nobre se-
nador. O duque de Broglie, na ocasião do processo de Nei, poden-
do eximir-se de julgar, fez verificar sua idade para dar seu voto ao 
marechal. O marechal Moncey provocou contra si uma destituição 
insólita, e só explicável pelo fato da ocupação estrangeira que então 
dominava em França; provocou uma prisão sem Conselho de Guerra, 
manifestando ao rei seus sentimentos a respeito do processo. Como, 
pois, ninguém levanta a voz em favor de um acusado! Se assim fora, 
isto não seria honra para a Câmara dos Pares de França (apoiados); 
mas a Câmara dos Pares de França não é tão infeliz, não está tão de-
gradada (apoiados).

Diz-se que nós não nos podemos dar por suspeitos. Sim, talvez 
se deva assim entender da lei que passou, mas vede que essa lei é 
obra das vossas mãos; e nesta parte fostes além dos ministros da 
restauração em França. Na França admitiam-se recusações espon-
tâneas (apoiados) sob a violência de um exército de oitocentos mil 
homens, e o ardor do partido realista exacerbado; foi preciso que 
aparecesse uma lei de 1661, para que grande número de Pares se 
não recusasse. Contudo, os ministros anteriores que eram Pares se 
recusaram; nem um dos ministros acusadores votou (apoiados). 
Hoje sabe-se de tudo, e até dessa votação que foi nominal (apoiados). 
Houve mais. Todos os pares eclesiásticos se recusaram, e foram ad-
mitidas suas recusações. Os votos dos irmãos e dos parentes foram 
contados por um único. Honra à França! E, contudo, a História tem 
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posto sobre este processo o selo da infâmia. E, contudo, aqui entre 
nós ninguém se poderá recusar; hão de votar todos, embora contra 
o decoro (apoiados); e quereis vós que não houvesse debate a esse 
respeito? Não era possível.

Disse-se que, se se desse o direito de recusação, não haveria 
ninguém para julgar no Senado. Este argumento prova de mais, e por 
isso não prova nada. Também ninguém quis que cada um se pudesse 
dar por suspeito segundo o seu arbítrio. Queria-se somente que o 
pudessem fazer aqueles que tivessem um motivo público e notório 
que pudessem justificar aos olhos da decência sua recusação. De-
mais, todos os senadores ausentes deviam ser chamados, e mesmo 
obrigados a vir julgar o seu par. Se acaso é uma razão para que não 
possa recusar-se nenhum senador o receio do abuso, por que deixais 
que alguns não compareçam, e como evitareis que eles também abu-
sem dando-se por doentes, como os ausentes que deixais em paz? 
Senhores, a rejeição da lei que propusemos pois, nesta parte como 
em outras, não teve motivo sólido. Explicai a rejeição por outras cau-
sas, que nem são a Constituição, nem a vontade dos senadores de 
faltarem a seus deveres.

Senhores, não se impugna a nenhum senador, ou seja ministro 
ou o não seja, o direito de tomar parte nas discussões relativas aos 
processos dos comprometidos nas desordens de São Paulo e Minas; 
sustenta-se apenas que nisso alguns podem pecar contra as leis do 
decoro.

O Sr. Paula Sousa: – Apoiado; o País que julgue.

O Sr. Alves Branco: – Esses não se deíendem com dizer. “So-
mos senadores, temos tão bom direito com os outros”. O País pode 
responder-lhes: “Éreis de certo modo interessados particularmente 
no voto”. Nem tudo o que é lícito é decente, nem tudo o que por si 
tem o direito assenta bem a um homem de honra que tem em preço 
seu nome. Ao menos é assim que o entendo, é assim que o entende-
ram muitos homens em iguais circunstâncias na Câmara dos Pares 
de França.
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Na Câmara dos Pares de França (dizeis vós) não há a oposição 
que há aqui. Aí a oposição não passa de quatro votos, e os ministros 
sempre têm o poder de anular qualquer que apareça nomeando pa-
res ad libitum. Senhores, contesto absolutamente a primeira parte da 
asserção, e quanto à segunda, ainda que é direito do rei o nomear Pa-
res, duvido que o faça no ato de julgar a algum réu político. Cada vez 
aprecio mais a nossa Constituição. Como pode alguém achar perfeito 
o tribunal em que o Poder Executivo pudesse mandar a seu arbítrio 
a maioria no ato de julgar réus políticos? Talvez se nos queira levar a 
este ideal de perfeição; mas eu espero em Deus e no imperador que 
jamais chegaremos a tanta desgraça (apoiados).

Deixarei, Sr. Presidente, de falar em outros pontos, como seja 
sobre a anistia, que em minha opinião é a primeira necessidade de 
um país, depois de vencida pelas armas uma comoção popular. Nada 
direi também sobre a sinceridade da urna eleitoral, que é a base da 
representação nacional, deixando de comparar nosso Estado com os 
outros povos, onde ao menos há apostas sobre os candidatos que 
têm de triunfar, o que já não é possível entre nós. E concluirei de-
clarando outra vez aos nobres senadores contrários que eu e todos 
aqueles que comigo têm tomado parte nos debates em favor das ga-
rantias constitucionais não aplaudimos rebeliões, nem casta alguma 
de anarquia; não queremos a impunidade desses crimes e seus es-
tragos. Defendemos sim a justiça, defendemos os princípios da Cons-
tituição, e proclamamos iníqua toda a perseguição criminal que não 
for sustentada por eles e pela utilidade do País”.

Este discurso manifestava muito claramente o juízo do homem 
que o proferira, para que se pensasse que, encarregado da Pasta da 
Justiça, deixaria ele de propor à Coroa uma anistia a favor dos com-
prometidos nos movimentos políticos das duas Províncias de São 
Paulo e Minas, tanto mais quanto era certo haverem os tribunais sa-
tisfeito a expectativa do ilustrado e previdente estadista. Com efeito, 
o ministro não renegou as opiniões do senador; superior à mesqui-
nha consideração de furtar-se a um ato de justiça, só para conservar 
uma maioria de especulação, como o fizera o ministro da Justiça de 
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20 de janeiro de 1843, deixando de conceder anistia para, como ele 
mesmo o confessara na Câmara vitalícia, não perder a maioria na-Câ-
mara Temporária, pois que os deputados mineiros e paulistas, certos 
de que não podiam obter a reeleição, se seus contrários fossem admi-
tidos ao combate, tiravam essa condição para apoiarem ao gabinete, 
aproveitou a primeira ocasião que se apresentara no dia 14 de março, 
aniversário natalício de S. M. a Imperatriz, e, coadjuvado por seus cole-
gas, propôs à Coroa esse grande ato, de clemência e de política. A ma-
neira por que fora proposta essa importante matéria à consideração 
da Coroa é tão honrosa para o ministério, principalmente pelo modo 
verdadeiramente nobre e digno por que a sustentara, que acredito de-
ver esse documento fazer uma parte integrante desta história.

Exposição de motivos que precedeu ao Decreto de 14 de 
Março de 1844

Senhor.
Uma convulsão política abalou profundamente os ânimos dos 

súditos de V. M. I. em dois importantes pontos do Império, no ano de 
1842. As Províncias de São Paulo e Minas Gerais foram infelizmente 
abrasadas pelos raios da discórdia civil, e V. M. I., penetrado da mais 
profunda mágoa, viu por algum tempo a anarquia talar povoações 
que haviam sido a morada da paz, a própria imagem do repouso. 
Porém, Senhor (graças ao valor do exército e aos esforços dos fiéis 
súditos de V. M. I.), não tardou muito que a ordem se restabelecesse e 
que os réus fossem entregues à vindita das leis perante os tribunais 
do Império, onde ainda hoje continuam diversos processos.

Nestas circunstâncias, fomos nós honrados pela confiança de 
V. M. I., a que apenas poderemos corresponder por nossa dedicação e 
lealdade, e foi esse um dos objetos que primeiro fixaram nossa aten-
ção. Era nosso dever, como foi um dos nossos principais cuidados, 
examinar se convinha prosseguir na acusação e julgamento dos réus, 
ou se, pondo um termo a esse procedimento, escolheríamos antes 
propor a V. M. I. o exercício de uma de suas mais belas atribuições, o 
direito de anistia, que sempre foi tão grato aos corações dos grandes 
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monarcas. Fácil foi convencermo-nos de que a humanidade e o bem 
do Estado urgentemente reclamavam o segundo arbítrio, e pedimos 
a V. M. I. nos conceda a faculdade de expor sucintamente algumas das 
razões que a isso nos levaram.

“Senhor, os crimes políticos, como esses que tiveram lugar nas 
duas infelizes províncias acima referidas, são sem dúvida alguma, de 
natureza muito grave, mas é neles que a sanção de opinião não tem 
ordinariamente aquela certeza que ostenta para com os crimes parti-
culares. É neles que mais se atende à intenção, porque o erro é muito 
mais fácil, os motivos menos diretamente pessoais, as causas da aluci-
nação mais fortes, as paixões menos impuras, a aplicação de uma justi-
ça perfeita mais difícil. É neles que o espírito de toda a confiança entre 
o monarca e seus súditos, toda a harmonia no seio das famílias e entre 
os cidadãos, e finalmente para minar com os fundamentos da tranqui-
lidade pública as sólidas bases da moral. É neles que a justa aplicação 
das leis ordinárias se torna quase impossível, porque por elas se con-
servam por muito tempo todos os espíritos na mais cruel ansiedade, 
precipitam-se muitas famílias, e famílias inocentes, no abandono e na 
miséria, e muitas vezes se envolve a sociedade em novos infortúnios e 
desgraças, inseparáveis companheiras de desesperação.

É por estas razões que vemos da História que, depois de venci-
das as comoções populares, quase sempre aparecem no espírito pú-
blico reações tão favoráveis aos réus quanto lhes eram adversos os 
sentimentos no dia do combate; e quase sempre vêm as anistias dar 
a última demão à obra a que são destinadas as armas e os tribunais, e 
felizmente, Senhor, porque também é constante da História que tais 
crimes se têm mais vezes corrigido pela ilustração e magnanimidade 
da clemência do que pela austeridade dos castigos.

Além destas observações, que são perfeitamente aplicáveis 
ao objeto que nos ocupa, acresce que a revolta de São Paulo e Mi-
nas foi o resultado infalível e previsto de causas por muito tempo 
acumuladas, de paixões por muito tempo exacerbadas. A comoção 
durou pouco; há quase dois anos que está completamente vencida; 
e os cegos que nelas se envolveram, escarmentados pela severa lição 
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da derrota e pelos horrores da anarquia, devem estar hoje profunda-
mente convencidos de que fora dos caminhos legais, fora do abrigo 
do manto imperial, não há nem haverá jamais asilo para a liberdade.

Senhor, a obra da pacificação política e cível acha-se felizmen-
te concluída nas duas províncias; mas ela não satisfaz por si só as 
vistas do governo imperial. É indispensável que se restabeleça tam-
bém a pacificação moral, que só pode resultar de uma medida, que, 
pondo termos aos processos atuais e aos futuros, que ainda podem 
por muito tempo ser legalmente intentados, apagando os vestígios, e 
extinguindo mesmo a lembrança de tão deploráveis acontecimentos, 
ligue em um só vínculo, o da gratidão a V. M. I., todos os membros 
da família brasileira. Esta medida de clemência, Senhor, faz parte da 
missão gloriosa que a Providência reservou à sabedoria e ao poder 
de V. M. I., e dela já V. M. I., no começo de seu reinado, deu um exem-
plo magnânimo, imitando assim à Divindade, cujo trono assenta não 
só nos ditames da Justiça, mas também nos da clemência.

Permita pois V. M. I. que nós, convencidos como estamos, de que 
é útil e necessário mesmo que se corra o véu do esquecimento sobre 
os crimes políticos cometidos em 1842, nas províncias que fixam ago-
ra nossa atenção; nós fiéis como prezamos ser ao sentimento e religião 
de V. M. I., e aos princípios de ordem monárquica em que nascemos e 
juramos morrer, não menos que à política de unir todo o Império em 
um só espírito, como há mister para ser grande, próspero e digno do 
augusto chefe que rege os seus destinos, tenhamos a honra de oferecer 
à alta consideração de V. M. I. o decreto abaixo transcrito.

Somos, Senhor, com o mais profundo acatamento e respeito, 
de V. M. I. súditos fiéis e reverentes.

José Carlos Pereira de Almeida Torres – Manuel Alves Branco  
Ernesto Peneira França – Jerônimo Francisco Coelho “.

Decreto nº 342, de 14 de março de 1844
Concede anistia às pessoas que se acharam envolvidas nos 

crimes políticos cometidos em 1842 nas Províncias de São Paulo e 
Minas Gerais.
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Tomando em consideração a exposição que me fizeram os 
meus ministros e secretários de Estado das diversas repartições, e 
havendo sobre ela ouvido o Conselho de Estado, hei por bem, usan-
do da atribuição que me confere o § 9º do art. 101 da Constituição, 
decretar o seguinte:

“Art. único. Ficam anistiados todos os crimes políticos cometi-
dos em o ano de 1842 nas Províncias de São Paulo e Minas Gerais, e 
em perpétuo silêncio os processos que por motivos deles se tenham 
instaurado. Manuel Alves Branco, conselheiro de Estado, ministro 
e secretário de Estado encarregado interinamente dos Negócios da 
Justiça, o tenha assim entendido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de março de 1844, vigésimo 
terceiro da Independência e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Manuel AIves Branco”.

Assim, no dia 14 de março acabaram-se os sofrimentos de tan-
tos e tão distintos cidadãos. Os súditos do Império estavam nivelados, 
a Coroa fulgiu com a luz da Divindade, e seus conselheiros exultaram 
com o júbilo de tantas famílias. Estavam decepadas as esperanças da 
oligarquia, que nesse momento viu derrotado o seu poder; uma era 
nova principiava; mas este é o ponto que marquei diante de mim, 
e conservo para outro tempo a pretensão de escrever os sucessos 
importantíssimos sem dúvida que se seguiram a esse grande ato, os 
quais constituíram também um bem importante trecho da História 
do Brasil.

Diferença de conduta dos partidos que se têm combatido no 
País desde a época da independência, ou crônica do partido 
constituído atualmente em uma oligarquia

Pelo pouco que ficou escrito na primeira parte desta histó-
ria a respeito dos negócios gerais do País, e pela dedução dos fatos 
ocorridos na Província de Minas, está o leitor habilitado para formar 
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um juízo seguro do comportamento dos partidos, que atualmente se 
combatem, e mutuamente disputam entre si o governo do Estado; 
para facilitar-lhe porém os meios e as ideias que sirvam de matéria 
a seu juízo, apresentar-lhe-ei uma sinopse onde ressaltem os pontos 
diferenciais que existem entre os dois partidos.

A generosidade e a moderação

Depois da dissolução da Constituinte, o partido absolutis-
ta, cujas notabilidades sobressaem hoje no da oligarquia, prendeu, 
perseguiu e deportou a brasileiros distintos, que outro crime não ti-
nham senão o da livre emissão de seus pensamentos, e isso no seio 
de uma Assembleia Constituinte. Em 1831, o partido Nacional, no 
qual então, bem como agora, sobressaíam os mais notáveis adver-
sários da oligarquia, bem que gravemente ofendido, e vendo ainda 
gotejar sangue das faces retalhadas de seus patrícios, o tope nacional 
sujo de lama, as frontes de representantes da Nação cuspidas, grita 
uníssono moderação, e nenhuma deportação, nenhuma perseguição 
houve; os Paranaguás e consórcios foram ocupar suas cadeiras no 
Senado, onde se conservaram em constante oposição ao governo, 
contra o qual conspiravam fortemente, e acobertados com seu privi-
légio de senadores, nada sofreram.

Em 1840, provocaram uma crise, foram vencidos, mas nada 
sofreram ainda; em 1842, as deportações, os processos monstruo-
sos, a prisão e degredo de senadores nada esqueceu.

O respeito à Constituição e às leis

Em 1840, pudera o ministério ter dissolvido a Câmara, para o 
que tinha muito plausíveis razões, não só por haver ela sido eleita em 
tempo em que o Império estava em um estado anormal, porém ainda 
mais porque os influentes dela se haviam francamente oposto à de-
claração da maioridade do monarca, que se acabava de realizar; po-
dia, e como fez o Ministério de 23 de Março, reformar a lei eleitoral, 
uma e outra coisa dificultaria sumamente a dissolução do gabinete, 
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a qual ainda tendo lugar, não existiria a maioria de 1841 para apoiar 
as exigências do Gabinete de Março; os ministros de julho, porém, 
não dissolveram a Câmara, não porque desconhecessem o interesse 
e a importância desse fato; mas porque não o queriam praticar senão 
adstritos aos preceitos constitucionais.

Enquanto esteve no poder o partido Nacional, foi religiosa-
mente cumprido o Ato Adicional, não se o reformou interpretando-o, 
não se infringiu com a nomeação de novos desembargadores a lei 
que organizou as relações; mas a oligarquia constituída no poder 
dispersa violentamente a Câmara de 1842, nega à própria repre-
sentação nacional o direito de apreciar a validade da eleição de seus 
membros, anula o direito de eleger, e entrega aos malsins da polícia 
a liberdade do voto do cidadão, e tendo subtraído ao País o direito de 
eleger seus representantes, privou-o até da eleição de seus magistra-
dos municipais; legisla por sua própria autoridade, revoga a Consti-
tuição do Estado, suspende e manda processar câmaras municipais, 
porque usaram de um direito, que lhes impõe a lei que as criou, e que 
constantemente lhes reconheceram os supremos poderes do Estado, 
demite juízes de direito, que a constituição criou perpétuos; tira aos 
cidadãos o direito de concorrerem para os cargos públicos, bem que 
provas hajam feito de talentos e virtudes.

Sincero amor às instituições monárquicas constitucionais

Aí estão na memória de todos os esforços feitos por Feijó, Ver-
gueiro, Paula Sousa, Costa Ferreira, Pontal, Limpo, Alencar, e tantos 
outros que a oligarquia chama “democratas” para sustentarem o tro-
no do Sr. D. Pedro II no meio das agitações que produzira a Revolução 
de 7 de Abril de 1831; entretanto que é na oligarquia e em membros 
notáveis dela, que se encontraram os principais conspiradores de-
pois de 1831, e é ainda entre os ditadores de 1842 que se nota o pre-
sidente da sociedade dos tiranicidas, que tanto se empenhou para 
perturbar a tranquilidade pública na Província de São Paulo, confia-
da então aos cuidados e à fidelidade de Rafael Tobias de Aguiar.
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Economia

Confronte-se a despesa orçada depois de 1831 até 1837, com a 
de 1837 até a época atual, e achar-se-á a diferença que vai de 13 para 
28 mil contos; consultem-se então os registros públicos, e eles dirão 
que o partido da oligarquia foi o constante propugnador de todo o 
acréscimo de despesa, ele que alargou indefinidamente a escala das 
aposentadorias para se acomodarem novos homens; o aumento de 
ordenados, a criação de desnecessários empregos, pagamentos não 
devidos, e que em tantas centenas de contos gravaram os cofres pú-
blicos, tudo passou pela influência da oligarquia e contra os votos e 
apesar dos esforços dos contrários dela.

O desinteresse

Em 1840 pudera o Gabinete de Julho ter feito passar a Lei da 
Reforma Judiciária, já em discussão no Senado, a do Conselho de 
Estado, para o que podia contar então com o apoio de muitos dos 
membros da oligarquia; e povoando o País desse enxame de magis-
trados dependentes e agentes policiais, e cercando a Coroa de cria-
turas suas, pudera ter tornado mais sólido o seu poder; não o fize-
ram porém, porque os homens, que em 1840 subiram ao poder não 
reconheciam como base de seus cálculos o interesse próprio e o de 
seus amigos, nem queriam dispor do poder em benefício destes e em 
sua utilidade. Não se achará nesse partido o exemplo imoral, dado e 
tantas vezes repetido pela oligarquia, despachando-se os ministros a 
si próprios, e muitas vezes com preterição do maior mérito e melhor 
direito, como o fizera o ministro da Justiça desse gabinete nomean-
do-se desembargador, preterindo a muitos e honrados magistrados 
que o precediam, e enquanto que o Dr. Fernandes Torres, que fora 
lente desse ministro no curso jurídico de São Paulo, é removido da 
Província em que nascera, na qual tem o seu estabelecimento, o mi-
nistro se faz desembargador. O que porém torna menos equívoco o 
desinteresse dos contrários da facção oligárquica é o fato constante 
de que nem um deles está rico de graças, colocado em elevados em-
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pregos, no gozo de pingues ordenados, nem um se apontará que com 
a política tenha feito a sua fortuna, e o que é mais ainda, foram eles os 
que entregaram o poder à oligarquia pela renúncia do regente Feijó, 
renúncia que teria recaído de preferência sobre qualquer dos indi-
víduos pertencentes ao partido daquele ex-regente, se algum deles 
o houvesse pretendido, e deliberado estivesse a conservar o poder 
por meio das transações, que o asseguravam nas mãos da oligarquia. 
Este fato demonstra com evidência que o partido adverso à oligar-
quia não combate pelo poder, mas pelo triunfo de seus princípios.

A probidade da gerência dos negócios públicos

A este respeito fala bem alto a pobreza dos Feijós, Andradas, 
Limpos, e todos os que deste lado têm subido ao poder, pobreza que 
contrasta de uma maneira evidente com a fortuna colossal, que não 
herdaram, nem por algum gênero de comércio conhecido adquiri-
ram alguns dos membros mais notáveis da oligarquia.

Passando destas considerações gerais ao que ocorrera na Pro-
víncia de Minas durante o movimento e depois dele, o contraste é 
ainda o mais possível favorável ao partido nacional. Não me julgarei 
habilitado para decidir se era chegado o termo de recorrer às armas, 
ou se ao partido nacional restavam ainda alguns meios de que pu-
desse lançar mão para impedir os efeitos desastrosos da política que 
pesava então sobre o Brasil; o que fica escrito sobre o estado do País 
oferece matéria ao raciocínio daquele que em iguais conchas preten-
da pesar os fatos; o que porém posso dizer com segurança, e que 
demonstrei com fatos, é que, dado este passo, não era possível que o 
partido que levantou o grito da revolução procedesse com mais dig-
nidade e moderação. Desde os seus primeiros passos nos lugares por 
onde passaram, nas povoações que ocuparam, o procedimento dos 
insurgentes é, enquanto à moralidade e ao respeito às pessoas e às 
coisas, verdadeiramente antípoda do proceder do partido contrário. 
Os insurgentes, que não tinham por si senão os seus princípios políti-
cos e as afeições pessoais, deixavam em paz estrênuos legalistas, que, 
nem do governo insurgente, nem de seus agentes, sofreram qualquer 
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moléstia, nem mesmo aqueles que se esforçavam para combaterem 
a revolução. A necessidade aconselhou a detenção de alguns oficiais 
e a de um único paisano, o major Feliciano, o qual não foi mandado 
prender pelo governo insurgente; estes podem ter queixas, porque 
passaram por aquelas mesmas privações que experimentaram os 
insurgentes, e pelos sustos inseparáveis de tais circunstâncias, mas 
não porque não fossem tratados com todo o cavalheirismo. Assim se 
conduziam os insurgentes, e com tal moderação, que o mesmo pre-
sidente Veiga atribuía a esse comportamento o apoio que achava o 
movimento, enquanto que os que obravam em nome da lei, e tendo 
à sua disposição a força pública, assassinavam os gaios, e enchiam 
as cadeias de indivíduos que nenhum outro crime tinham mais que 
o de pensarem de uma maneira contrária à gente do governo. Tal 
era a moralidade das forças revolucionárias, que homens reunidos a 
milhares, sofrendo todas as privações inseparáveis de quem marcha 
em grande comitiva, sem medo de castigos, que um só soldado insur-
gente não experimentara em todo o tempo por que durou a luta, aca-
tavam, não obstante, de uma maneira edificante a seus superiores, 
cumpriam pontualmente as suas ordens, e procediam em toda parte 
como dignos defensores de uma causa que merecia ter melhor sorte.

Entre as forças da legalidade, porém, raro era o dia em que 
a espada e a chibata não tinham exercício. Em nenhuma parte do 
mundo se viu ainda que se fizesse uma revolução, e que os revolu-
cionários deixassem de se apoderar dos dinheiros públicos, mas o 
que se não tinha ainda visto, e o de que deram o exemplo primeiro 
os homens de 10 de junho, era que fossem os revolucionários pagar 
depois da contenda os dinheiros tomados às repartições públicas, 
como o fizeram Marcelino Armond e João Gualberto; entretanto, os 
homens da legalidade, não só formam contas mentirosas, como o fi-
zera o comandante superior do Serro José Ferreira Carneiro, segun-
do o testemunho do general Andrea, mas nenhum restituiu ainda o 
que se saqueou aos insurgentes.

Os cidadãos que nos diversos lugares apareceram dando o gri-
to de oposição armada ao Gabinete de Março, ou ecoando-o, foram 
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todos movidos por suas convicções; nenhum se deixou arrastar para 
a revolução; todos sabiam o que faziam, nenhum desertou; e quando 
os viram arrastados com algemas e correntes, Otoni, Dias de Carva-
lho, Gualberto e os outros, com os olhos rasos de lágrimas diziam: 
“É somente isto o que sentimos”, entretanto que o exército legal era 
composto de indivíduos violentados e arrastados em nome da lei e 
da autoridade legítima.

Mencionarei aqui um caso bem expressivo. Um dos que ha-
viam ficado feridos no pequeno choque que teve lugar entre a coluna 
Ataíde e o piquete insurgente, lastimava-se pela sua desgraça, e um 
soldado insurgente, dirigindo-se a ele, lhe disse: “Que vieste cá bus-
car?” Responde-lhe o outro: “Os senhores estão nisto por sua vonta-
de, mas nós somos obrigados”.

Na Vila de Queluz foram feitos pelos insurgentes duzentos 
prisioneiros legalistas e dentre estes conservaram-se presos apenas 
alguns oficiais notáveis; a todos os outros deixou-se a liberdade de 
acompanharem os insurgentes, se voluntários quisessem, ou de se 
retirarem para suas casas, o que fizeram quase todos, e isto fazia-se 
quando a luta se tornava mais séria e arriscada, quando de um e de 
outro lado se devia procurar a diminuição de inimigos. Em Santa Lu-
zia tudo quanto foi encontrado foi igualmente preso; bem que alguns 
não pudessem ser considerados autores do movimento, que tantos 
outros não estivessem nas circunstâncias de serem recrutados, que 
a luta se devesse acreditar ali extinta, nada obstou a que os míseros 
prisioneiros fossem fechados na matriz, e depois de três dias, em que 
nem comida nem água se lhes deu, marcharam todos amarrados com 
cordas, e foi só da corte que aqueles que não puderam por forma 
alguma ser mandados para o Sul, tiveram a permissão de voltarem 
para a Província, onde, contudo, não ficaram em paz.

Sabem todos que o partido que em 1842 sustentou a legali-
dade na Província de Minas se proclama o defensor do altar, e lança 
sobre o que lhe é contrário o estigma de irreligioso, libertino e ímpio; 
pois bem, siga-se a marcha dos insurgentes de Barbacena a Santa Lu-
zia, vê-los-ão acatando em toda parte a religião, seus ministros e os 
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templos; não se apontará um fato de profanação que eles cometes-
sem; vê-los-ão, o que é mais, sofrendo os rigores de um inverno rege-
lado desde a Bocaina até Santa Rita, e sem que ao menos tivessem a 
lembrança de se aquartelarem, de passarem uma noite nas matrizes 
de Santo Antônio da Casa Branca, do Rio das Pedras e outros tem-
plos, que bordam esse caminho.

Acompanhai agora aos legalistas, e os vereis convertendo em 
fortaleza a matriz de Queluz, em cadeias as de Santa Luzia, Rio das 
Pedras, e a Igreja do Bonfim em Congonhas de Sabará. Não sei se à 
moralidade e moderação com que se conduziram, deveram os insur-
gentes a sua derrota, e se mereceram eles que os homens fortes, e 
mesmo que os estadistas os acusem de imbecilidade e de inépcia; o 
que por sem dúvida tenho é que os insurgentes de 1842 puderam ser 
tachados de sôfregos (por haverem recorrido às armas em circuns-
tâncias talvez ainda não desesperadas), podem, e o que é pior, ser ti-
dos como revolucionários infelizes; mas não podem ser arguidos de 
uma única ação que os obrigue a abaixar a cabeça; puros entraram 
na revolução e puros saíram dela; bem feliz fora o País se aqueles 
que combateram debaixo da bandeira da legalidade pudessem com 
verdade dizer outro tanto!

Entretanto, a oligarquia desfrutou o País por sete anos, e os 
seus contrários deportados, foragidos pelas matas, encerrados nas 
masmorras, expiaram um crime de um amor sincero e desinteressa-
do às instituições pátrias! As capacidades naturais do País, a quem 
honravam serviços e probidade, viram como seus superiores os entes 
mais abjetos na escala social; antigos magistrados foram expulsos de 
seus lugares para darem cabida à ignorância presunçosa e corrompi-
da; as verdadeiras influências de duas províncias notáveis foram ex-
pulsas dos bancos da representação nacional e a polícia os povoou; 
o Império chegava quase ao termo de sua dissolução; as províncias 
soltavam gritos de indignação; e esses gritos eram sufocados pela 
mão robusta do egoísmo, da corrupção e do mais duro arbitrário. A 
Providência porém não havia decretado ainda que o Brasil fosse ris-
cado do catálogo das nações; a oligarquia arfou de poder, precipitou 
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a sua queda, a presa caiu-lhe das mãos; uma nova era principia para 
o Brasil. – QUE ELA SEJA DE PAZ E DE VENTURA PARA O POVO, E DE 
HONRA E GLÓRIA PARA O MONARCA BRASILEIRO.
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Epílogo

Aquele que caminhar na estrada da vida sem voltar o rosto 
para considerar o passado, e compará-lo com o presente, desaper-
cebido entrará no futuro, que o espera adiante, e raro será o que não 
pague o doloroso tributo de sua imprevidência! Pois bem; aquilo que 
acontece aos indivíduos, também às nações. A diferença está somen-
te em que já não é a inteligência isolada quem pensa, compara e pre-
vê o futuro, mas a opinião nacional, formada sobre os fatos registra-
dos na memória pública ou consignados nos escritos, e esclarecidos 
pela discussão espontânea de todos os que dirigem os negócios do 
Estado, bem como pela discussão oficial daqueles que a sociedade 
tem deputado para tomarem conhecimento de seus negócios, e para 
exprimirem-lhe os desejos e vontades.

É por meio desta comparação refletida que o povo entra no 
verdadeiro conhecimento do que melhor lhe convém, e que, pro-
curando, sem os achar, os benefícios, com que para o iludirem, lhe 
acenavam as facções, ou arrastando-o para a licença, onde perde a 
liberdade, ou oferecendo-lhe em nome da paz e da ordem o bem-es-
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tar dos escravos, zomba das sugestões de que o cerquem, e se não 
presta a ser o instrumento de ambiciosos. Assim como cada indiví-
duo, deseja cada nação o seu bem-estar, o estado de lutas intestinas, 
de guerra e de agitação não é o natural nem para os indivíduos, nem 
para as sociedades; quem o desejará? Que homem quererá voluntá-
rio sair do estado de quietação, de paz, de felicidade, para lançar-se 
nos turbilhões das lutas, e nas desgraças inseparáveis delas? Qual 
povo se revoltou jamais contra um governo que lhe possa dizer com 
verdade: “Vede os benefícios que o governo vos tem assegurado; ele 
protege a indústria nacional, anima o comércio, dá vidas às artes 
úteis, e, por uma fiel execução das leis, vos assegura a liberdade, a 
paz e a abundância?” Que venham então os facciosos, os improvisa-
dos gracos que agitam o País com o fim unicamente de apoderarem-  
-se do governo da sociedade, gritar a esse povo: “agitação!” Cobertos 
de ridículo, tornar-se-ão eles a mofa do público, pois que o povo, con-
tente de sua felicidade, os desprezará. Mais fácil será que esse povo 
se deixe conduzir à discrição por esses hipócritas, que, embalando-o 
com agradável promessa de paz, ordem e felicidade, o torna muitas 
vezes o instrumento de suas ambições.

Estas considerações quadram perfeitamente aos movimentos 
políticos que tiveram lugar no ano de 1842; úteis lições oferecem 
elas, assim a boa-fé as aproveite.

Viu-se que desde que o Brasil se constituíra em nação inde-
pendente, variando as formas, e tomando diversas posições, um par-
tido tem existido contrariando constante o progresso razoável e o 
desenvolvimento natural dos princípios de liberdade sobre que se 
fundara o edifício social; impotente para impor ao País princípios 
contrários aos que reconhecera este desde o primeiro momento de 
sua existência política, provocou teimoso o sucesso mais importante 
que teve lugar no País, e que pudera produzir uma completa dissolu-
ção social – o 7 de abril de 1831.

Em luta com este partido se apresenta outro, que por escoima-
do de erros não tenho, mas que pugnou constante pelo progresso 
razoável, pelo desenvolvimento da razão pública, e que pelo menos 
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não gravou o País com empenhos, não arruinou suas finanças, e cujos 
atos demonstram sustentara com boa-fé as instituições juradas, pois 
que é no seio dele que se encontram os mais estrênuos sustentado-
res do trono do Sr. Pedro II.

Este partido que desde 1831 até 1837 administrou o País viu-
-se contrariado, e fortemente guerreado por aqueles que com ele 
tinham vivido em comunhão, e que se haviam ligado por motivos 
de ambição ou de ressentimento com esses aos quais haviam feito 
viva guerra antes de 1831; o chefe do partido guerreado resignou o 
poder tanto ambicionado, e esse poder passa para as mãos dos que 
se diziam os representantes legítimos dos interesses do País. Uma 
bandeira levantaram estes, a da consolidação da ordem, a da reorga-
nização do futuro, e os sustentadores dessa bandeira se proclama-
ram os amigos exclusivos da monarquia; o País que nada mais quer 
do que gozar em paz o fruto do regime liberal sob a salvaguarda do 
trono, pareceu acompanhá-los, persuadido de que desempenhariam 
eles a tarefa árdua, porém gloriosa, de fundar a ordem e a liberdade, 
melhorar as finanças públicas, dotar o País de instituições salutares 
e duráveis, de o tornar respeitado do estrangeiro, de promover a in-
dústria e as artes com os elementos materiais e morais que consti-
tuem a civilização de qualquer povo.

Entretanto, naufragaram esses governantes entre as dificulda-
des que um sincero desejo de bem servir ao País pudera remover.

O câmbio, que encontraram a 40, reduziram-no em poucos 
meses a 30, os fundos públicos, que receberam a 80, abaixaram a 
menos de 70; a dívida pública enfim foi aumentada em cento e cin-
quenta milhões, porque os princípios que adotaram para terem no 
Parlamento uma maioria submissa os forçavam a todo o gênero de 
desperdícios; e neste estado as ilusões se dissiparam.

Expelidos do poder os impotentes organizadores do futuro, 
por um fato grande, e a que tanto se opuseram só para não perderem 
o domínio da sociedade, qual fora o da declaração da maioridade, e 
chamados imediatamente a ele, amparados com o prestígio da rea-
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leza, cercados de seu fulgor, em vez de abrirem, como reclamavam 
os interesses públicos, uma era nova com um governo nacional, pelo 
contrário tudo desnacionalizaram. O trono foi convertido em o apoio 
de uma facção, porque os conselheiros responsáveis esbanjaram as 
honras da monarquia, não em recompensa de serviços prestados ao 
Estado, mas nos favores feitos a uma facção; os empregos públicos 
constituíram o patrimônio dela, e os seus contrários tornaram-se os 
párias, ou quando muito os hilotes políticos do País. Em lugar de ad-
ministradores provinciais, são mandados procônsules que oprimem 
o povo, e que a título de firmarem a ordem, violam todas as leis, e 
desrespeitam todas as garantias dos cidadãos. Um dos poderes do 
Estado que a Constituição criara independente é constituído em uma 
comissão do Executivo, e a magistratura foi feita agente policial, ou 
os agentes policiais constituídos magistrados. Sem magistratura, 
sem eleições, sem imprensa, opressa violentamente a maioria da so-
ciedade, a independência, a fortuna e a ilustração suplantadas em 
toda parte pelo validismo, e o mais cego como exagerado espírito de 
partido, as avenidas do trono imperial trancadas, o direito de petição 
punido, e sem que os cidadãos opressos, que de todas as partes le-
vantavam as mãos para seu monarca, pudessem fazer chegar até ele 
os gritos de seu desespero; tal era o estado do País e este estado não 
podia deixar de produzir violentas agitações; elas apareceram, e as 
Províncias de São Paulo e Minas mais vivamente sentiram-nas.

A facção não podia deixar de explorar essa mina, e ela se es-
forçou para convencer ao País de que os Movimentos de São Paulo e 
Minas não foram o resultado dos desvarios, das tiranias e violências 
dela; fingiu-se uma conspiração formada contra o trono, e portanto 
um fito de mudar as instituições, e até na Europa houve um estran-
geiro que à chegada dos deportados brasileiros na França publicou 
artigos os mais caluniosos e ofensivos aos comprometidos, que esse 
estrangeiro não duvidou chamar republicanos, atribuindo aos esfor-
ços desse partido a explosão das mais justas suscetibilidades, isto 
para que nada faltasse de opróbrio para o País, cujo governo assolda-
va esse aventureiro para insultar os mais ilustres cidadãos.
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Viu-se, porém, qual fora o procedimento dos que empunha-
ram as armas em 1842. O respeito mais religioso ao monarca, a mais 
sincera devoção pelas instituições juradas. Ninguém dirá em boa-fé 
que os insurgentes faltaram em um ápice ao programa que apresen-
taram no dia 10 de junho; todo espírito imparcial há de convir em 
que a maneira, por que se terminara aquele movimento político, foi 
uma prova irrecusável da lealdade com que os fautores dele susten-
tam o trono constitucional. Todavia é certo que a grande maioria de 
duas importantes províncias correu às armas, e os combates de Sil-
veiras e Venda Grande, os do Paraibuna, Baependi, Queluz, Sabará, 
Caeté, Lagoa Santa e Santa Luzia são também incontestáveis provas 
de que o País está disposto a todo o custo a sustentar a liberdade que 
lhe garante o trono constitucional.

Um ruinoso e perigosíssimo princípio se tem lançado no País, 
cujo gérmen cumpre aos sinceros amigos da ordem pública extirpar. 
O governo (diz-se) pode tudo; ele será, se o quiser, senhor das elei-
ções, e dominará a sociedade inteira. Em verdade, com as leis de-
sorganizadoras que a facção, para se segurar no poder, conseguirá 
qualquer administração, que não seja um tipo de probidade política, 
poderá comprimir a manifestação espontânea da opinião pública, 
poderá criar um corpo legislativo seu, e com ele acabar esse fantas-
ma de sistema representativo que se diz existir ainda. Entretanto, 
força é reconhecer que no estado da civilização atual das sociedades, 
ninguém ignora que os governos foram feitos para os povos, e não 
os povos para os governos; e aqueles que contrariam esta máxima, 
colocando-se na linha dos governos bárbaros e monstruosos, provo-
cam as reações, as lutas intestinas, e formam com a sua a ruína da 
sociedade.

O governo representativo deve temer ainda mais que qual-
quer outro desviar-se de seu fim; porque suas aberrações lhe destro-
nam o principal recurso, que está todo na força da opinião pública, 
e neste caso ficaria o governo sem força e sem meios. Cumpre não 
desconhecer a legítima autoridade dessa opinião, quando ela cresce 
e murmura em roda dos palácios, onde sem ela dormiriam os agen-
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tes da autoridade pública um sono muito tranquilo, porém também 
muito funesto para eles e para os povos.

Feliz o poder que caminha e se engrandece à sombra dessa 
potência; feliz o povo que é governado por ela; são estes os rudimen-
tos da arte de governar; e esta máxima basta para obstar a todas as 
conspirações. Facilitem-se os meios para que todas as opiniões te-
nham seus órgãos, e todos os interesses, defensores. Ponham-se as 
leis em harmonia com a Constituição do Estado, assegure-se ao povo 
a ordem sem sacrificar a liberdade, deixe-se-Ihe o livre exercício na 
escolha de seus mandatários, dê-se-lhe uma administração fiel e re-
gular, a imparcialidade nos julgamentos, e então a calma renascerá 
com esperança da felicidade, as leis encontrarão uma fácil execução, 
a tranquilidade pública firmar-se-á, e as inquietações que agitam os 
espíritos desaparecerão, e aqueles que pretenderem corromper a 
opinião perderão tão louco trabalho.

Procure-se fortalecer com as leis, e só por elas a monarquia 
constitucional, que é o governo da especial predileção dos brasilei-
ros, e o único que pode assegurar uma liberdade eficaz, único que 
pode fazer a ventura do Brasil. A prova desta verdade é recente e 
estrondosa; cumpre trazê-la sempre presente. Se outra fora a for-
ma de governo do Brasil, ai dos que foram vencidos! Seu sangue te-
ria tingido os cadafalsos. Suas cabeças cairiam nas praças públicas. 
Quantos horrores, estragos, quantas mortes não presenciara o País, 
se porventura presidisse aos destinos do Brasil um chefe que deves-
se a uma facção todo o seu poder, e que dela para o conservar mister 
houvesse?

Qual seria a sorte dos comprometidos nos Movimentos de São 
Paulo e Minas, se, derrotados pelas forças de um partido, fossem 
entregues à discrição dos chefes dele? O que seria feito do Brasil, 
se, fortificando-se nas posições oficiais do País, como fortificada se 
achava, uma oligarquia, não existisse o prestígio da realeza que com 
uma só palavra pôde desbaratá-la? Estes benefícios não podem ser 
esquecidos, menos ainda, desconhecidos. Ninguém pretenderá ja-
mais subtrair-se à obediência, nem um brasileiro deixará de sentir 
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o coração cheio do mais puro amor e do mais vivo reconhecimento 
para com o monarca, que ainda não recusou usar de seu poder quan-
do foi preciso perdoar e consolar. Se a monarquia foi sempre uma 
necessidade para o País, os últimos acontecimentos o têm demons-
trado que é ela o único apoio da liberdade, a só consolação dos des-
graçados, a esperança constante dos oprimidos, a garantia da ordem 
pública, e que, sem ela, uma facção ávida e rancorosa teria jungido 
o povo ao carro de seu despotismo, tanto mais intolerável, quanto 
impuras são as mãos que o deveriam exercer.
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Manifesto de Rafael Tobias de Aguiar

É um direito inalienável, e tão sagrado como o que temos para conservar a nossa 
vida, o que nos assiste para guardar intacta a nossa honra e reputação. Faltaria eu 
pois não só a mim, mas também ao que a minha pátria de mim devia esperar, se dei-
xasse triunfante a mentira e calúnia, com que se me atacou tão atroz e acerbamente, 
sem escutarem a voz da generosidade, que lhes gritava, poupassem o desgraçado 
e não exacerbassem as dores dos padecimentos físicos, que sobre ele acarretavam 
uma prisão rigorosa e privações insuportáveis, acrescentando-lhe o mal moral de 
ver desconhecido e ultrajado o seu caráter na impotência de mantê-lo eficazmente.

Aguardava eu, pois, a ocasião de comparecer perante o júri para fazer sentir aos 
meus pares quão injustamente se me imputavam opiniões avessas às que eu sempre 
abraçara. Não o consentiu, porém, a prepotência do ministério passado, digno su-
cessor do de 23 de março; tinham sede do meu sangue, e temiam que o juízo do País 
me salvasse; fizeram-me, pois, militar, com inversão do bom senso, com desprezo 
das leis, esperando achar na obediência passiva dos militares o preciso auxílio para 
conseguimento da sua vingança, como se pelas leis das reformas o júri falseado lhes 
não apresentasse quase igual probabilidade de obter instrumentos asados para seus 
negros planos.
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Quatro coronéis, porém, independentes e generosos, honra lhes seja feita, não qui-
seram obtemperar ao firmã32, expondo-se a terem suas nobres fardas manchadas 
com os salpicos do sangue inocente, derramado contra a lei. Permaneceu de novo 
em mim a esperança de poder desmascarar a impostura, e fazer ouvir os gemidos 
da opressão ante um juízo reparador; mas o governo não dormia, ainda restava o 
Conselho Supremo, e uma sentença desse corpo cortou-a em agraço33. Esta peça, 
que nenhuma honra faz a quem a redigiu e assinou, mormente aos magistrados, 
pois nela ressumbra ou má-fé, ou ignorância, que não era de esperar, será compe-
tentemente analisada, e seus débeis e inválidos fundamentos desmascarados pelo 
digno advogado que assinou a declinatória por mim apresentada no Conselho de 
Guerra; e eu já de antemão, bem que perfunctoriamente, mostrei seu nenhum peso 
no requerimento que fiz subir à presença de S. M. I., implorando do poder modera-
dor remédio contra a invasão feita aos meus direitos. Cerrado assim para mim todo 
acesso à publicidade nada me restava senão exalar em segredo a minha irritação 
contra injustiça tão clamorosa para não exacerbar mais a cólera de juízes, que, sem 
serem meus, se arrogavam essa qualidade. Graças porém ao ato da anistia, já posso 
apresentar-me ao Brasil, à minha província tal qual fui, qual sou, e qual sempre serei; 
quais minhas convicções, que decidirão a minha conduta, e qual na realidade foi ela; 
e este relatório não será embuçado, e menos arrebicado para obter nomeada que me 
não caiba, ou evitar censura, que mereça.

Eu tive a ventura de ter tido na alvorada da vida um mentor venerável, um mestre 
ilustrado e probo, um meu patente e amigo, o finado conselheiro Sr. Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada; dele recebi as primeiras ideias de política e moral, que depois se 
arraigaram no meu espírito com a leitura e estudo próprio. Desde então aprendi que 
o homem tinha qualidades que o separavam inteiramente da bruta animalidade, que 
lhe constituíam uma natureza moral que não pertencia ao mundo animal, puramente 
físico, que a espontaneidade e a consciência, que os outros animais não possuíam 
lhe criavam direitos e deveres anteriores aos governos, que só foram inventados para 
segurar-lhes o gozo.

Aprendi mais, e ainda agora creio, como indubitável, que uma vez dado o direito, 
dado é também o meio de o conservar e recuperar, quando invadido; pois que a obe-
diência cega é o antagonismo da espontaneidade, que constitui a essência do ente 
moral chamado homem; e que isto se não modificava no estado social com a criação 
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de um governo. Convenci-me mais que, conquanto as formas dos governos possam 
amoldar-se e variar segundo a civilização, e mesmo condições físicas do povo que as 
escolhe, todavia, em geral, a monarquia era preferível por casar mais facilmente a 
liberdade com a ordem, uma vez que fosse rodeada de instituições liberais.

Foram estas convicções, que ainda agora estão inabaláveis no meu espírito, as que 
decidiram de minha sorte; são elas a clave de toda a minha conduta, quando ela 
apresenta o que pode parecer ao olho menos atento flagrante inconsistência.

Como monarquista constitucional por convicção e amor, distingui-me nas minhas 
presidências de São Paulo, que, por dizer de passagem, não foram por mim procura-
das, e só me trouxeram sacrifícios e dispêndios.

Quando por esta convicção opus-me com energia na minha primeira presidência 
aos chamados exaltados, e talvez daí venha o ódio que me tem votado o Sr. Paulino 
José Soares de Sousa, ministro da Justiça no tamerlânico vizirato34 de 23 de março, 
e de estrangeiros no avelhacado Divã de Janeiro, e que era então presidente em São 
Paulo de uma sociedade secreta, denominada do punhal e do cacete, que pregaram 
o extermínio das testas coroadas.

Inspirado pelo amor da monarquia, não duvidei na minha segunda presidência de 
fazer empréstimo de minha fazenda para preparar a Comarca de Curitiba a defen-
der-se da ameaçada invasão dos dissidentes do Rio Grande.

Fiel às minhas crenças monárquicas, não acompanhei, como talvez devesse, o Mi-
nistério de Julho na sua retirada. Amigos meus, insinuados pelo Gabinete de Março, 
mo escreveram pedindo-me esta conduta, esperando que não servisse a ministros, 
quaisquer que eles fossem, mas somente ao imperador, e assegurando-me o apoio 
do novo ministério. Cedi ao que me parecia razoável, e fiquei na presidência até para 
satisfazer aos desejos da Província quase inteira, que com ardor me pedia não lar-
gasse um posto, no qual, diziam eles, tanto bem tinha feito, e podia ainda fazer. Mas, 
cedo desapareceu o burlado empenho, que mostrava fazer pela minha conservação 
o Gabinete de Março e novas cartas exigiram de mim que pedisse minha demissão, 
ao que não pude anuir por ter a minha palavra empenhada para com a Província, e 
declarei categoricamente que obedeceria a demissão, quando se me desse, mas não 
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a pediria em obediência a insinuações de homens, que profundamente desprezava 
por seus precedentes e vis manejos.

Fui demitido, e ainda então amigo da ordem, cerrei os ouvidos às vozes de amigos 
meus, que embora fiéis súditos de S. M. I. e amantes do País, me aconselhavam 
desobedecesse ao ministério, escutando o bem da Província e do serviço, não en-
tregasse a presidência sem que S. M. I., melhor informado, de novo ordenasse. Não 
obtemperei às imprudentes requisições, antes prontamente entreguei a presidência 
ao Sr. Miguel de Sousa Melo e Alvim, de cuja nobre conduta para comigo naquele 
lugar não tenho senão bem a dizer.

Seguiu-se o Sr. Visconde de Monte Alegre ao Sr. Miguel de Sousa, e com ele veio a 
perfídia sentar-se no lugar da honra. Um acontecimento inaudito veio pôr o remate 
à irritação da Cidade de São Paulo e de toda a Província. A Assembleia Provincial, 
que, como eu e todos os que respeitavam as regras do dever, não considerava a 
chamada Lei das Reformas, como uma lei, mas simplesmente como um ato de força 
da legislatura que a fez, visto exceder as atribuições que lhe conferia a Constituição, 
além das quais não aparece senão violência e arbítrio, e não direito, mandou uma 
deputação do seu seio para pedir a S. M. I., na forma do Ato Adicional, a suspensão 
da chamada lei, até ser outra vez examinada pela nova Legislatura. A deputação 
condutora da mensagem enérgica e acre, mesmo contra os indignos conselheiros 
que enganavam a S. M. I., e queriam abismar o trono, mas cheia de acatamento e 
respeito para com o monarca, nem sequer teve acesso à presença de S. M. I., e o 
vizirato tártaro e tamerlânico negou à deputação de uma Assembleia, o que se não 
recusa ao mais humilde mendigo.

Com este impolítico desprezo subiu ao auge a irritação dos ânimos; todos tomaram 
as armas, o rompimento era infalível, e a segurança da Província, e mesmo da vida 
do presidente, a cujas intrigas e falsas informações atribuíam a afronta sofrida pela 
Província, corria o maior risco. Mas o meu amor da ordem e respeito à monarquia, 
preveniram então o escândalo: cuidei de amortecer a irritação e de acalmar as pai-
xões, servindo-me para isto da estima que concediam os meus concidadãos e dos 
meios que estavam ao meu alcance, e não hesitei de aceder ao pedido do padre Dr. 
Vicente Pires da Mota, que em nome do visconde de Monte Alegre rogava o meu 
auxílio para arredar um rompimento que ele julgava próximo, e que o esfriava de 
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susto, e oferecia as condições que constam dos periódicos da época. Eu tinha pleno 
conhecimento do caráter insidioso do visconde; sabia o rancor que me votava o 
antigo redator do Farol Paulistano, no qual não podia deixar de recear que a minha 
tenacidade de memória me servisse para comparar as doutrinas exageradas, que 
então espalhava, com as retrógradas que agora professava; mas nada disto desviou-
-me de anuir à exigência de uma autoridade, embora nela eu não me fiasse, quando 
o que pedia era conforme ao desejo que eu tinha de conservar a paz na Província, 
e não arremessá-la a comoções semelhantes às de Panelas, Pará e Maranhão; certo 
de ser enganado pelo visconde, preferi antes isto, e cair inerme nas mãos dos meus 
inimigos do que assegurar-me reduzindo São Paulo ao estado das já mencionadas 
províncias. Seguro o visconde que os elementos de resistência se tinham dissipado, 
graças aos meus esforços, e tendo-se preparado com as poucas forças que pôde 
obter, e contando outras que do Rio lhe prometiam, largou a máscara, passou a 
demitir a torto e a direito a gente honesta, que ocupava os lugares de administração 
e polícia, e nomear para eles as mais detestadas e desacreditadas das povoações em 
que deviam funcionar.

Tão imorais e impolíticas medidas produziram o fruto que se devia esperar. Uma 
fermentação surda, que depois passou a inflamação ardente, apoderou-se dos âni-
mos. É neste estado que novo combustível veio ajuntar ao incêndio que ameaçava 
lavrar, o da dissolução prévia da Assembleia Legislativa; toda a Província cria então 
que era tempo de se levantar em massa para salvar a liberdade adquirida pela in-
dependência, e que despejadamente se calcava aos pés. Apesar das precauções do 
visconde, antes que pudessem chegar os socorros da corte, se eu tivesse escutado as 
advertências dos meus amigos, talvez São Paulo tivesse feito muito diferente figura 
do que fez. Mas o amor da ordem, talvez exagerado, o temor de abalar os sentimen-
tos monárquicos, que eram na minha opinião o santelmo nas borrascas do Brasil, e 
mesmo forçoso é confessar, bem que me repugne a demasiada prudência mundana, 
que me clamava surdamente cuidasse em salvar-me, pois que do Rio me avisavam 
que se expediram ordens de prisão contra mim, fizeram que longe de acoroçoar com 
a minha presença os movimentos que o patriotismo pedia, os desanimasse com a 
minha retirada.

Mil perdões do meu erro, em assim obrar, peço ao Brasil, peço à minha província, e 
ainda mais a S. M. I.. Há mais tempo ter-lhe-ia caído a venda dos olhos, há mais tem-
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po teria arredado dos seus conselhos os abomináveis mandantes da devastação de 
São Paulo e Minas, e seu paternal coração não se veria cortado de dor com a relação 
dos tormentos dos seus fiéis e inocentes súditos das duas províncias conquistadas e 
taladas ao aceno dos novos gengiscãs35. Um movimento, posto que irregular, justo 
em sua natureza, se concertado fosse, faria chegar aos ouvidos de S. M. I. as quei-
xas do seu povo, que certos seriam escutados. Assim não sucedeu, e eu caminhei 
depois de ter-me ocultado por alguns dias, para minha fazenda de Paranapitanga, 
e chegando a Sorocaba já aí achei uma grande força armada e aquartelada, sob o 
comando do tenente-coronel Jerônimo Izidoro de Abreu; a governança da cidade e 
todos os habitantes dela exigiam a minha coadjuvação, e finalmente, a Câmara e 
povo nomearam-me presidente interino da Província; tudo isto consta da ata res-
pectiva. Lutei com minhas convicções e hábitos, que pareciam chocar-se, por uma 
parte receava de perturbar a paz pública, temia de comprometer involuntariamente 
a unidade monárquica, receava as consequências imprevistas das crises as mais jus-
tas, por outra parte estava convencido da justiça da resistência, ainda quando fosse 
questionável a sua conveniência, previa a irrupção da anarquia, se o movimento não 
tivesse à testa pessoas que o povo respeitasse, e que pudesse evitar os desatinos na-
turais em semelhantes ocasiões; enfim, parecia-me vergonhoso não partilhar perigos 
a que já se achavam expostos os meus amigos, e que não tinham outro fim senão 
restabelecer os direitos consignados no pacto fundamental. Resolvi-me depois de 
maduramente refletir, a correr os azares dos meus correligionários; fazendo ao me-
nos o bem de conservar intacto e acatado o elemento monárquico. Leiam-se as atas 
da Câmara de Sorocaba, das outras cidades e vilas que ao novo governo aderiram, 
e ninguém duvidará do que afirmo; e como se até a circular do então ministro dos 
Negócios Estrangeiros o reconhece? E se assim não fosse, para que o afã com que 
cá quiseram erguer em rebelião um movimento, que, quando não fosse justificável, 
apenas poderia classificar-se como sedição? Como nessa mesma qualificação se 
mostraram divergentes?

As causas do mau sucesso do Movimento de Sorocaba não vêm aqui apelo mencio-
nar; todavia, o nímio amor da humanidade, o horror do derramamento de sangue 
parente, e a novidade de semelhante acontecimento numa província acostumada 
à longa paz, e dada em grande maioria à agricultura, comércio e artes da sua vida 
privada, pode bem explicar, sem recorrermos a faltas pessoais, que não é prudente 
esmerilhar muito miudamente.
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Nada mais me restaria a dizer, se não devesse dar um desmentido solene ao barão 
de Caxias, imputando-me no seu ofício ao governo a tenção de me ir unir aos dissi-
dentes do Rio Grande, quando eu me dirigia para o Estado do Uruguai.

Eu fui preso no lugar chamado Guarita, e, para aí chegar, devia passar, como passei, 
pelo Mato Castelhano, o qual é muito mais perto da Cruz Alta, onde se achava o 
rebelde Portinho com uma grande força do que da Guarita onde fui preso; como, 
pois, não fui eu para a Cruz Alta a buscar Portinho, antes me arredei dele, seguindo 
o caminho da Guarita? O que digo reconhece o barão na ordem do dia que publicou 
quando cheguei preso a Porto Alegre. O barão de Caxias, além de caluniador, é supi-
namente ignorante na topografia da Província do Rio Grande.

Seja-me aqui permitido agradecer-lhe a bizarria cavalheiresca com que me mandou 
tratar a bordo do brigue-barca, sem permitir que um meu escravo pudesse ir à terra a 
comprar alguma coisa de que eu precisava, e exigindo que as cartas que eu houvesse 
de escrever a qualquer pessoa passassem por suas mãos. Nem devo esquecer a deli-
cadeza com que se serviu do conhecimento que confidencialmente lhe comuniquei a 
respeito da qualidade de meu enteado Felício Pinto de Mendonça e Castro, que me 
acompanhava incógnito, e como executou briosamente a palavra que me dera de o 
deixar acompanhar-me livre, visto não ser ele complicado e não ter ele, barão, ordem 
de prendê-lo; mandando-o reter preso em desprezo da promessa.

Tal é a força do hábito, que, quem principiou por esbirro, deve sempre sê-lo em qual-
quer situação em que se ache por elevada que seja; as ruins manhas quase nunca se 
perdem. O que é para pasmar é que tantos serviços praticados na minha prisão lhe 
não tenham trazido acréscimo de título, quando a denúncia, que contra mim lhe dera 
alguém, bastou para criação de um novo título em prêmio ao denunciante.

Tenho completado as minhas confissões, e entrego-me com satisfação ao juízo do 
Brasil; seu veredicto36 será por mim respeitado. Eu cria, e ainda creio, que casos há 
em que é não só permitido aos cidadãos, como até ordenado, a resistência à auto-
ridade; que esta permissão se verifica quando a autoridade viola às escâncaras o 
pacto fundamental, e não há outro meio de a obrigar a respeitar a lei. Esta doutrina 
é a da Inglaterra e da França livre, é a da América; é aquela por que se guiavam os 
Chatans, os Cavendish, e outros luzeiros do Parlamento britânico; é a que decidiu os 
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Hampden, os Hullinse, os Pyms, foi a mãe da Revolução Francesa, tão magnífica em 

seus princípios, embora depois degradada em sua continuação; e trouxe à luz do dia 

em nosso continente uma nação nova, que ainda hoje pulula de vida e grandeza, os 

Estados Unidos.

Como, pois, será crime em mim, o que era glória em outros? Mas demos que me en-

ganasse, do erro ao crime é grande a distância, a consciência errônea sempre merece 

atenção; é sempre consciência. E não se me levará ao menos em conta o meu afinco 

à Constituição e ao elemento monárquico que ela consagra? Não se creia, porém, 

que destarte me queira furtar à gratidão que de mim deve exigir o ato magnânimo 

da anistia, embora eu me não possa crer criminoso, tendo obrado de boa-fé; todavia, 

assim o não acreditavam todos, e o resultado dessa verdadeira, ou errada opinião, 

era para mim uma prisão rigorosa, privações duras na minha posição, era o abando-

no de meus interesses, a perda do meu futuro, e ver-me exposto inerme ao escárnio 

de uns, e à piedade humilhante de outros, bocado ainda mais difícil de tragar.

De tudo isto livrou-me o ato da anistia. Quando, no seio das afeições doces da vida 

privada, me lembrar da mão poderosa que me segurou à borda do abismo, não po-

derei deixar de dizer como o poeta: “Deos nobis haec otia fecit“37.

Rafael Tobias de Aguiar
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NOTAS

1. “Maromba”, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, é um regionalismo brasileiro 
que significa “malandragem”, “esperteza”.

2. Substitui-se “aos ler” por “ao lê-los”.

3. “Eminente perigo”, com o sentido de “iminente perigo”, é listado entre os exemplos de uso do 
adjetivo “eminente” no Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico..., de 
Rafael Bluteau (1728).

4. Denominação antiga dos soldados da Guarda Nacional Portuguesa.

5. Substituiu-se “houvessem” por “houvesse”.

6. Em vez de “sejamos”, manteve-se “seja”, usado no singular provavelmente como forma de 
deferência ao interlocutor.

7. Forma depreciativa de referência aos liberais moderados, em alusão à ave de rapina de mesmo 
nome.

8. Equivale a “às escâncaras”.

9. Título honorífico usado para designar os descendentes de Maomé.
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10. Referência a Andrea Massena (1758-1817), militar francês.

11. Bala utilizada não para ferir, senão para alarmar.

12.  No Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico..., de Rafael Bluteau 
(1728), “conjunto” significa “muito chegado”; em outras palavras, “íntimo”.

13. Substitui-se, nesta edição, a indicação “(vide mapa junto)” por referência à página em que 
está impresso o mapa.

14. Na 2ª edição está escrito “policia”.

15. Escravos que integravam o batalhão legalista enviado para combater em Minas. 

16. Ironia do autor em relação à ação persecutória dos adversários.

17. Expressão que significa “surra”, “espancamento”. 

18. Parece referência a Herodes, que ordenou a degola das crianças abaixo de 2 anos, a fim de 
matar Jesus Menino, segundo o evangelista Mateus.

19. Capote: referência a militar.

20. O autor deste capítulo é Teófilo Otoni.

21. Militar e político brasileiro, recebeu posteriormente o título de barão de Aiuruoca.

22. Maire: prefeito, em francês.

23. Jérôme Pétion de Villeneuve, prefeito de Paris em 1791. Revolucionário francês, foi 
posteriormente banido como girondino e assassinado. 

24. Julgação: possível neologismo do autor. O vocábulo não foi encontrado nos dicionários.                                  

25. Dourmond. Não se sabe se houve troca de letras ou erro de tipografia.                      

26. Segundo o Dicionário Houaiss, “paxá” é o mesmo que “baxá” e significa “homem influente e 
desaforado”.

27. Palmira, hoje chamada de Tadmor, era uma antiga cidade na Síria. 

28. In partibus: expressão latina que significa “nas terras dos infiéis “ ou “dos não crentes”.

29. O verbo adequado seria “envidar”, que significa “provocar”. Há um possível erro de 
tipografia.                     
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30. Referência a Antônio Luís Ferreira Girão, professor, militar e poeta português.

31. Refere-se ao processo do Marechal Nei (braço direito de Napoleão), relatado pelo historiador 
Raimundo Capefigue. 

32. No Dicionário Houaiss, “firmã” (ou firmão) significa “decreto vindo de soberano ou 
autoridade muçulmana”.

33. Agraço: uva verde (ou suco extraído de uvas verdes). No texto, a expressão “cortou-a em 
agraço” quer dizer “cortou-a ainda verde, imatura”.

34. O autor quis fazer uma comparação do Gabinete de 23 de Março com o vizirato do cruel 
conquistador tártaro Tamerlão. 

35. Gengiscã ou Gengis Khan (1162-1227), conquistador e imperador mongol, grande guerreiro e 
estrategista brilhante.

36. No texto está escrito “Sua verdicta”.

37. Frase em latim que quer dizer “Deus nos concedeu esse descanso”.



Nesta edição, além da adequação da ortografia ao Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, procurou-se fazer 
também a padronização do uso de maiúsculas e minúsculas, 

para o que se tomou por referência a 3ª edição do Manual de 
redação parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais. À parte intervenções mínimas, como, por exemplo, 
a substituição de travessões por aspas quando aqueles faziam 
as vezes destas, ou a supressão de pontos abreviativos quando 
seguidos de pontos finais, respeitou-se o uso dos sinais gráficos 

não alfabéticos presente no texto disponibilizado para o 
trabalho de preparação e revisão.

Programa Editorial de Obras de 
Valor Histórico e Cultural de Interesse 

de Minas Gerais e do Brasil



 

José Antônio Marinho 
(cônego Marinho)

José Antônio Marinho, que ficou conhecido como cônego 
Marinho, nasceu em 1803, na freguesia do Brejo Salgado 
(hoje distrito de Januária), remoto povoado no norte da 
Província de Minas Gerais. Mulato, oriundo de uma família 
de poucos recursos – era filho de lavradores –, após terminar 
os estudos primários foi apadrinhado por um fazendeiro 
que o enviou para Olinda, a fim de estudar no seminário. 
Lá tornou-se diácono do bispo. Em 1824, envolveu-se na 
Confederação do Equador, pegou em armas e tornou-se 
alferes. Com a derrota da confederação, foi proibido de 
retornar ao Seminário de Olinda. Terminou seus estudos no 
Seminário do Caraça, ordenando-se em 1829, em Mariana.  
Além de pároco em Minas e no Rio de Janeiro, foi professor 
de Filosofia, juiz de paz, redator de periódicos (como O Astro 
de Minas), vereador, deputado provincial nas duas primeiras 
legislaturas (1835-1839), deputado da Assembleia Geral de 
1842, funcionário da Tesouraria Geral da Província e diretor 
dos Índios. Em 1842, engajou-se na Revolução Liberal, em 
Barbacena. Refugiado em uma fazenda em Queluz (atual 
Conselheiro Lafaiete), escreveu o livro sobre o conflito – 
História do Movimento Político de 1842 –, que se tornou 
um clássico e teve sua primeira edição em 1844. Derrotados, 
os liberais, entre os quais Marinho, foram anistiados pelo 
imperador, em 1844. Foi nomeado diretor-geral dos Índios da 
Província de Minas Gerais e procurador fiscal da Tesouraria 
Geral. Em 1847, tornou-se cura da Igreja do Santíssimo 
Sacramento do Rio de Janeiro. Em 1849, fundou o Colégio 
Marinho. Faleceu em 1853, no Rio de Janeiro.

Fonte: 

AMARAL, Alex Lombello. “Documento inédito: história do jornal O 
Astro de Minas pela pena do padre José Marinho”. Fênix: Revista de 
História e Estudos Culturais. Vol. 4, ano 4, n.4. Outubro/novembro/
dezembro de 2007.



“Continua o livro mais importante sobre o assunto. Conserva ainda o primeiro posto, uma vez que 
nenhuma obra dedicada ao tema o excede, na vivacidade, na abrangência do quadro, na riqueza da 

narrativa e mesmo sobre o prisma da interpretação. (...) Um livro que conserva 
o interesse e mantém os leitores presos.

Francisco Iglésias 

“A “História do Movimento de 1842” revela de um modo expressivo o íntimo de seu autor. 
Ao lado do sábio princípio analítico do historiador , sente-se a alma do escritor inteligente, de 

temperamento vibrátil, que obedece essencialmente aos imperativos 
sinceros da própria consciência.

J. Rodrigues de Almeida

“O trabalho do cônego José Antônio Marinho é certamente o mais abrangente trabalho sobre os 
fatos da Revolução, embora sabidamente, como aliás ele mesmo confessa, 

constitua a visão dos vencidos.”

Petrônio Portella

“Consenso geral é que a obra do cônego Marinho segue sendo o livro mais importante sobre a 
revolução. É rico de documentos transcritos na íntegra. O autor foi testemunha dos fatos narrados 

em posto de realce no movimento, o que torna seu livro uma verdadeira relíquia histórica.”

Lafayette de Andrada
Coordenador

“É assim que decidimos trazer a público o relato testemunhal de José Antônio Marinho, História da 
Revolução Liberal de 1842, realizando seu intento de “levar ao conhecimento da posteridade” a 

narrativa dos acontecimentos dos quais participou como protagonista.”

Deputado Adalclever Lopes
Presidente da ALMG

“O ano de 1842 formará uma das épocas notáveis do Brasil; e os acontecimentos que nele tiveram 
lugar, fornecerão matéria para um dos mais interessantes episódios da história pátria. Levá-lo ao 
conhecimento da posteridade, esses acontecimentos, consigná-los com verdade, narrá-los com 

escrupulosa exatidão, é fazer um verdadeiro serviço ao País.”

O Autor


