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e inteiramente desconhecidos no mundo politieo-Manoel Josó do
Souza França, JOFá Manoel de Moraes e José Manoel de Alm ida.

Esta organização de um gabinete de homens menos conho-
cid?s e sem ~Tande responsabilidade pelos erros da política iu -
penal, que vinham se accumulando desde 1823, podia servil' do
ponte entre o passado e o futuro e facilitar a D. Pedro o inicio
de uma nova politica mais conforme ar s interesses nacionaes o
ao~ sentimentos liberaes dos brasileiros; mas sempre incorrigi vel,
o I~peradnr mudava os seus ministerios sem mudar de política
e, Imprudente como de costume, sem ser convidado, foi assistir
ao 'Le-Deum, que, em acção de graças, se rezava a 25 de Marco
·na egreja de S. Francisco de Paula, sendo lá mal recebido 'o
]?rovocando com a sua não desejada presença manifestações hostis
a sua pessoa.

. Tão penosa situação não podia prolongar-se indefinidamente,
e o .llnperador, desabinado, fui qUet'D primeiro procurou dar lhe uma
sahida qu~ Iquer. A 5 de Abril deitou elle abaixo o ministério
que teve sómente 16 dias de vida, e organizou um outro em
que entraram seis titulares marquezes de Aracaty, de Paranaguá
de Baependy e de Inhambupe, conde de Lages e visconde do
Alcantara, alguns dos quaes eram portugueses e outros brasilei-
ros. retro?rad~s e todos representantes de tudo quanto' havia d
mais autipathico aos sentimentos liberaes do paiz .

. As ~·eclam~ç.ões 'populares, que exigiam a despedida deste
anti pathico 111ll1Isten? deste mostrengo politico, respondia D.
Pedro 9,ue tudo faria pam o povo, mas nada pelo povo, não
con.s~ntll1do eD?- se desfazer daquelle monstruoso producto do
aU~lClsmo I?alacrano., C? golpe do Estado e a revolução eram as
unrcas sah idas posslvelH para a situação. A corda, esticada do
mais em 1823 e em 1824-1825, rebentara na ponta mais fraca,
que :ra seg~rada pelos Andradas e por Manoel de Oarvalho,
Ratcliff e Frei Oaneca; porém, em 1831, os tempos e os homens
estavam mudados, a começar pelo proprio imperador, que, d
adorado que era pelos brasi leiros, se fizera o fóco attrahente dos
odi.os nacion~es c.ontra as cortez~-~ aulicos, retrógrados e por tu-
guezes, que influiam sobre o espiri to de D. Pedro e davam á sua
politica a feição anti-nacional que a caracterizou.

Ao povo rebellado se juntou a força armada e a corda
de,,~a vez reben;,tou pelo lado do imperador, que no dia seguinto
abdICOU 11 coroa na pessoa de seu filho, deu-lhe como tutor
Jo~é Bonifacio, o hOI~em que tanto elle havia odiado e persc-
guido, e a 7 de abril deIXOU para sempre o sólo brasileiro
para ee recolher a bordo de um navio extrangeiro, que '0 tran-
sportou para o velho mundo, onde elle tinha uma' missão 11
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iunrprir, que era a restáuração das liberdades portuguezas des-
truida pelo seu irmão, o feroz D. Miguel de Bragança.

A libertação do velho reino do despotismo miguelista e
IL r stauração do regimen constitucional sob o g'ovnno de D.
MlIl'ia II rehabilitam a sua memoria perante a Historra, mas
lI! augmentam os seus direitos á nossa gratiduo

Não sou daquelles que acreditam que o belIo monumento
(1m fórma de uma estatua eques tre, que se ergueu em uma das
prayas da capital do Brasil á memoria de Pedro I, represente a.
Kl'Iltidão dos brasileiros pelos serviços por elle prestados á nossa
1ndel,endel!cia e á formação da nossa nacionalidade. A inde-
11 nd- ncia se faria com elle ou sem elle; o espírito publico
(htava maduro para isso e já não mais podia supportar o pesado
.i 11

0
'0 colonial. O Brasil estava crescido demais para continuar

(111 tutela e Portugal estava pequeno demais para o sem paj.el
ti metropole ,

p. Pedro sabia disso e meFIDO seu pae lhe tinha dado, a
t'oBpeito, conselhos de se fazer rei da colonia emancipada, aue
j,odia se tornar a presa de qualquer aventureiro; mas o ~eu
111 teresse, como herdei! o pl esumpti vo da corôa, era manter a
unidade da monarchia e não favorecer a separação da sua mais
íuturosa parte. O grito do campo do Ypiranga não foi mais do
Ijlle o product o suggestionado ao seu e6pirito im pressivo pelos
netos imprudentemente provocadores das Oôrtes de Lisboa e pela
influencia decisiva de José Bonifacio.

Pr-ss oa lme nte . D. Pedro não tinha nenhuma das grandes
qualidades necessárias ao fundador de uma nação j . estudos,
planos, constancia, methodo, sisudez, circumspeccão, est.ima-propria,
cunsciencia da missão a dmempenhar - tudo lhe faltava, de
quanto caracteriza o verdadeiro estadista. Nada nelle se encontra
q II recorde algum traço de caracter de Vicror Manoel e de
(: uilherrne I, fundadores do reino da Ltalia e do Império Allemão.
1). João VI, «refalsado e suspertoao, irresoluto e poltrão», como
div.ia Torres Homem, soube rodear-se de homens calJ/lzes, qt;e
rluram algum brilho ao seu reinado; mas nem do exemplo paterno
~Oll be D. Pedro t e aprovei tal' paI a escolher os seus conselheiros
j dar 30 seu governo uma appareucia siquer de bons desejos
1\ de honestas intenções. O pessoal de qt:e se rodeou, os poli-
I,i 'os com que formou os ephemeros ministerios e os altos e
huixos do seu governo retra tr.m fielmente a sua personalidade
moral e política. .

Proclamada a inde pendencia e aeclamado o império em 1822
~ob a irnmediata direcção dos Andradas, que emprestavam alguma
cuherencia e logiea ao caracte r multiforme de D. Pedro, depedi-


