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A minha Mãe, companheira de muitos 
dias que, enquanto eu escrevi este 
trabalho, fez um lindo tapete de 
Arraiolos. 

Desejo agradecer ao Senhor Professor Silva Dias a disponibili
dade permanente, a compreensão e a amizade que demonstrou pe
rante todas as diívidas e problemas suscitados ao longo da feitura 
deste trabalho. Para quem só agora começa a aflorar o complicado 
universo da produção historiai, a sua orientação foi preciosa. 





«A Língua Portuguesa é uma das mais formosas 
e opulentas de todo o mundo, porém, já me 
faleceram termos com que, ao menos aproxi
madamente, expressasse as cenas imortais que 
então se abriram ao público regozijo e pa
triótico entusiasmo, pelo restabelecimento do 
augusto império da Lei e recobração da Por
tuguesa Liberdade. (...) Mais do que nunca, 
tenho por verdade que as grandes paixões e 
afectos, ou nunca, ou muito raramente, podem 
expressar-se com a mesma veemência com 
que se fazem sentir». 

O Poríuguez Constitucional, 
n." 9, em 2-X-1820. 





NOTA PRÉVIA 

Estudar Rousseau nas Cortes de 1820, detectar a sua presença 
e o seu impacto nos discursos dos que, nas eleições de Dezembro 
de 1820, são escolhidos para elaborar a Constituição da Nação Por
tuguesa, começou por ser o «leit-motiv» deste trabalho. 

Em Rousseau descobrimos a diferença na escrita como na vida, 
assumida não apenas perante o modo de estar e de pensar do velho 
mundo, como perante o próprio universo vanguardista das luzes 
— o Rousseau do Discurso da Desigualdade, ou do Contrato SociaP; 
o Rousseau de Starobinski^ e de Baczko^. 

Sendo Rousseau, em França, desde 1789, objecto privilegiado 
de atenção por parte do movimento revolucionário, lançámos mão 
a estudos chave da historiografia deste período, desde os clássicos 
às obras mais recentes. Neste trajecto, começando por ir em busca 
de um conhecimento objectivo sobre a presença de Rousseau no 
processo revolucionário, acabámos por ser conduzidos a questões 
especificamente epistemológicas em torno do estudo de Rousseau 
na Revolução Francesa. Se para Georges Lefebvre e Albert Soboul, 
Rousseau —caso à parte na filosofia iluminista, pela sua vocação 
democrática — é o nome sonante, a fonte de influência mais vincada 
do pensar revolucionário, sobretudo na sua vertente jacobina; nas 

1 O conjunto das obras políticas de Rousseau encontra-se no tomo III 
das Oeuvres Completes de Jean Jacques Rousseau, intitulado Du Contraí Social. 
Êcrits politiques, Paris, Ed. Gallimard, 1964, Bibliothèque de Ia Pléiade. 

" JEAN STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau. La transparence et Vobs-
tacle, suivi de sept essaies sur Rousseau, 2."" ed.. Paris, Ed. Gallimard, 1971. 

3 BRONISLAW BACZKO, Utopie et Politique: Un «voyage imaginaire» 
de Rousseau, in «Lumières de Tutopie», Paris, Payot, 1978, pp. 65-101; Rousseau 
et Ia marginalité sociale, in «Libre», 1979, n.° 79, pp. 65-103; Rousseau. Solitude 
et Communauté, Paris, La Haye-Monton, 1974 (1.* ed. polaca, 1964). 
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abordagens de F. Furet * ou de B. Baczko", reconhecendo-se 
embora, em Rousseau, um dos materiais culturais mais nutrientes 
da Revolução, põe-se a tônica na autonomia (ainda que relativa) 
do pensamento revolucionário face à herança de Rousseau, e das 
Luzes no seu conjunto, ao mesmo tempo que se expressa um distancia
mento crítico em relação ao conceito de influência — enquanto tri
butário da idéia de História como uma cadeia causai em que um 
fenômeno é o resultado necessário dos que o precedem— por esca
motear a dimensão inovadora da ideologia revolucionária, inviabi
lizando a compreensão desta, em si mesma, como totalidade. 

Obras como Penser Ia Révolution Française e Lumières de TUto-
pie, a par das reflexões teóricas de Castoriadis ^ e de Paul Ricoeur'' 
sobre os limites da noção de influência, permitiram-nos definir o 
propósito da nossa pesquisa — a apreensão do modo, ou modos, 
como Rousseau é interpretado nas Cortes de 1820. Rejeitado o con
ceito de influência enquanto pressuposto de uma atitude passiva 
dos deputados, mover-nos-íamos, pois, no plano das leituras, das 
imagens criadas sobre Rousseau, subjacente ao qual estava a idéia 
de uma recepção activa das palavras do filósofo, de uma postura 
criativa das Cortes face a Rousseau. 

Contudo, no itinerário que fizemos ao longo do Diário das Cor
tes Constituintes, verificámos que as referências a Rousseau escas-
seiam, não possuindo, além do mais, conteúdo significativo. 

O projecto que tínhamos em mente, encontrava-se seriamente 
comprometido. 

Um outro universo se nos ia, entretanto, revelando à medida 
que percorríamos o Diário das Cortes e, posteriormente, a Imprensa 
liberal—o imaginário da Revolução, construído, em grande parte, 
sobre um diálogo vivo com os sonhos e as ilusões ateados pela 
Revolução Francesa. 

Em Portugal, como em Franga, o mesmo império do mani-
queísmo ,num discurso povoado de fantasmas do passado, contra 
os quais se ergue a voz redentora da Revolução. A mesma ambição 
de construir a Cidade Nova e aniquilar, por completo, o despo
tismo de ontem. Enfim o que transpira das palavras, quer dos depu
tados constituintes, quer dos jornalistas liberais, é a paixão revo
lucionária, que anula o pragmatismo das reformas políticas, para 
fazer imperar a crença — crença na Regeneração do Homem e na 
construção de um poder feito de transparência. O nosso vintismo 
foi — di-lo Silva Dias — «um processo revolucionário ingênuo, pola-

* FRANÇOIS FURET, Penser Ia Révolution Française, Paris, Ed. Galli
mard, 1978. 

5 B. BACZKO, Lumières de Vutopie, Paris, Payot, 1978. 
« CORNELIUS CASTORIADIS, Uinstitutíon imaginaire de Ia société. Paris, 

Seuil, 1975. 
7 PAUL RICOEUR, Histoire et Vérité, 3.» ed., Paris, Seuil (1.* edição, 1955) 
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rizado em volta de chavões, emocionalmente rico, mas racional e 
politicamente pobre» ®. 

Neste quadro, o facto de Rousseau não ser citado, não pode 
significar ausência. Rousseau está presente a cada momento em que 
a utopia de uma sociedade purificada de todos os males e vícios, 
aflora à boca dos deputados vintistas, ainda que eles não se dêem 
conta de que estão a recriar os sonhos sociais, projectos de uma 
sociedade perfeita, que tiveram em Rousseau um dos cultores má
ximos e nessa experiência, simultaneamente controversa e fasci
nante, da Revolução Francesa, uma porta aberta, pela História, à 
sua realização. 

8 Os Primórdios da Maçonaria em Portugal, vol. I, tomo II, Lisboa, Ins
tituto Nacional de Investigação Científica, 1980, p. 688. 
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Capítulo I 

QUE REVOLUÇÃO FRANCESA? 

DA PERSPECTIVA ECONÓMICO-SOCIAL 

AO IMAGINÁRIO DA REVOLUÇÃO 

(BREVE REVISÃO HISTORIAL) 

n 





1. Os «Annales» — o descrédito do político 

Em 1974, F. Furet, na revista Annales — E. S. C, como respon
sável pela abertura de um dossier subordinado ao tema «Ancien 
Regime et Révolution: réinterprétations» ,̂ constata o desinteresse, 
desde sempre manifestado pela revista e pela Escola dos «Annales», 
perante a Revolução Francesa, explicando tal atitude em função 
de duas questões: uma de ordem formal — o facto de os fundadores 
da revista e, posteriormente, a maioria dos seus discípulos, terem 
dirigido os seus interesses para períodos anteriores à chamada época 
contemporânea; outra de ordem teórica — o menosprezo pelo acon
tecimento político, acusado de apenas transmitir o movimento su
perficial da sociedade, escamoteando o seu pulsar verdadeiro, o qual 
só poderia ser auscultado através de uma «história total», atenta 
a todas as manifestações da vida humana. 

Numa visão da História em que a procura das continuidades 
se sobrepõe, de modo nítido, ao estudo das descontinuidades, com
preende-se a dificuldade em afrontar um evento como a Revolução 
de 1789, visto tradicionalmente em termos de ruptura decisiva na 
ordem social: 

«Si elle [a escola dos «Annales»] —diz Furet— s'atta-
chait à redécouvrir les pesanteurs et les déterminations 
du passe dans les illusions de Ia conscience historique, et 
tout ce que Ia Renaissance conserve de Moyen Age, com-
ment analyser cet événement que ses acteurs et leurs 
postérité ont perçu comme un avènement?» .̂ 

1 F. FURET, Ancien Regime et Révolution: réinterprétations. in «Annales 
— E.S.C.» 1974, n.° 1, pp. 3-5. 

2 Idem, p. 3. 
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2. Da dinâmica econômico-social à dinâmica cultural 

Esquecida pelos Annales, a Revolução Francesa vai estar, em 
França, nas mãos de homens cujas afinidades político-ideológicas 
se situam na esquerda radical e socialista. 

O século XIX dirigira o essencial da sua atenção para a ver
tente política do processo revolucionário. Ainda em 1901, Aulard 
publica a sua Histoire politique de Ia Révolution Française, cen
trado nas Assembléias e nos partidos então em presença. Serão 
Mathiez e Jaurès a introduzir o ponto de vista económico-social 
no estudo da Revolução. Jean Jaurès ,̂ decidido a alargar o ângulo 
de análise do fenômeno revolucionário, alimentado até aí por mate
rial de natureza exclusivamente política, recorre, na sua Histoire 
Socialiste de Ia Révolution Française (1904), a novos documentos, 
os cadernos rurais e urbanos, os processos de venda dos bens nacio
nais, entre outros, que lhe facultam o acesso aos aspectos económico-
-sociais da Revolução. Quanto a Mathiez *, o seu contributo para o 
renovamento da historiografia revolucionária, residirá na divulgação 
das questões econômicas e sociais, já que a história de Jaurès somente 
tinha atingido um público de especialistas. «Mathiez, diz G. Lefebvre, 
a rendu le grand service de donner, pour Ia première fois, un tableau 
d'ensemble du role que les faits économiques ont joué dans les 
convultions parisiennes et même provinciales, dans les origines du 
Gouvernement révolutionnaire et dans Ia politique du Comitê de 
Salut public» .̂ 

É Georges Lefebvre ® a impor, de forma decisiva, a abordagem 
económico-social da Revolução Francesa, a única capaz de dar conta 
da complexidade do fenômeno — «elle [, Revolução] ne peut s'expli-
quer qu'a Ia condition d'en rechercher les racines dans Ia substruc-
ture économique et sociale» \ Lefebvre problematiza a leitura maxista 
convencional das classes sociais no processo revolucionário, parti
cularmente a formulada por Jaurès. Jaurès tinha apresentado o qua
dro de uma burguesia rural em desenvolvimento, antes da Revoluçãd 
Francesa; G. Lefebvre, com base nos documentos que restavam de 

3 Sobre JEAN JAURÈS, vide GEORG G. IGGERS, New Directions in 
European Historiography, Middletown Connecticut, Wesleyan University Press, 
1975, p. 146; PASCALE DELFOSSE e JEAN PHILIPPE PEEMANS, Analyse 
historique, changement social et croissance économique: propositions pour ime 
histoire structurelle du developpement économique et social, Louvain-la-Neuve, 
Institut des Sciences Économiques, policopiado, s. d., p. 14. 

4 Sobre MATHIEZ, vide GEORGES LEFEBVRE, Oeuvre historique d'Al-
bert Mathiez, in «Études sur Ia Révolution Française», 2." ed., Paris, PUF, 1963, 
pp. 38-51. 

5 Idem, p. 48. 
« Sobre G. LEFEBVRE, vide Introdução de ALBERT SOBOUL a Études 

sur Ia Révolution Française, de G. Lefebvre, ed. cit., pp. 1-22; P. DELFOSSE, 
ob. cit., p. 17; G. IGGERS, ob. cit., pp. 146-149. 

7 G. LEFEBVRE, Oeuvre historique d'Albert Mathiez, p. 49. 
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200 municipalidades, dá a ver, na sua obra Les Paysans du Nord 
pendant Ia Révolution Française (1924), um mundo rural diversifi
cado, composto por camadas sociais com interesses distintos e parti
cipando, de diferentes modos, no processo revolucionário. O histo
riador sustenta a idéia de uma revolução camponesa autônoma, dis
tinta das revoluções das cidades ®, opondo-se, assim, à visão clássica 
da Revolução como fenômeno aglutinador do conjunto do Terceiro 
Estado. Contra esta tese, afirmará peremptoriamente: «il n'y a pas 
une révolution, mais plusieurs» ®. 

Lefebvre, dedicando o essencial dos seus estudos aos aspectos 
econômicos e sociais do processo revolucionário não abandona 
muito espaço à análise do diálogo entre o movimento das Luzes 
e a Revolução. Defendendo a consonância da filosofia racionalista 
com os interesses de classe da burguesia — «depuis Ia Renaissance, 
une philosophie nouvelle, le rationalisme, (...) fournissait à Ia bour-
geoisie un cadre ou Ia pensée concordait avec ser intérêts» °̂ — 
o historiador destaca, em relação ao movimento iluminista, duas 
facetas: por um lado, uma faceta aristocrática, representada por 
Montesquieu e Boulainvilliers, e por outro, uma faceta burguesa, 
cuja dimensão mais democrática é veiculada por Rousseau, o grande 
mentor do período jacobino e do seu dirigente máximo, Robes-
pierre ^\ Repare-se que, não sendo Lefebvre um especialista em 
História cultural, as suas observações, acerca do caracter não homo
gêneo da filosofia iluminista, têm um conteúdo inovador perante a 
interpretação tradicional do movimento das Luzes como o porta-voz, 
no seu conjunto, dos valores da burguesia setecentista. Para além 
de distinguir, no Iluminismo, dois grupos com vocações sociais dis
tintas, Georges Lefebvre chama, ainda, a atenção para o poder da 
voz da aristocracia, no século XVIII, quando vulgarmente só era 
reparada a força ascendente da classe burguesa: 

«On a coutume de n'envisager dans le XVIIP siècle 
que Ia croissance de Ia bourgeoise et Tessor de Ia pensée 
philosophique qui exprimait ses voeux. Mais Ia période 
est tout autant marquée par 1'influence grandissante de 
Faristocratie, par ses assauts contre Tautorité royale et 
par sa résistence victorieuse à toutes les tentativos de 

8 G. LEFEBVRE, La Révolution française et les paysans, in «Études sur 
Ia Révolution française», pp. 338-369. 

9 Idem p. 341. 
10 G. LEFEBVRE, La Révolution française dans Vhistoire du monde, 

in «Études sur Ia Révolution française», p. 432. 
" Em pequeno estudo dedicado a Robespierre, G. Lefebvre vai ao ponto 

de identificar os princípios de vida por que aquele dirigente revolucionário se 
rege com os ensinamentos de Rousseau. Cfr. Sur Ia pensée politique de Robes
pierre, in «Études sur Ia Révolution française», p. 144. 
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reforme qui rapprocheraient ses membros de Ia condition 
du simple citoyen et les obligeraient notamment à payer 
Timpôt comme lui> i » ^•^ 

Reclamando-se tributário da herança intelectual de Georges 
Lefebvre, Albert Soboul ^̂ , sucessor daquele na cadeira de História 
da Revolução Francesa, da Sorbonne e na direcção da revista, 
criada por Mathiez, em 1908, Annales Historiques de Ia Révolution 
Française, vai prosseguir a pesquisa económico-social da Revolução 
Francesa, dando particular ênfase ao estudo dos grupos sociais em 
presença, ao longo do século XVIII e ao conflito de classes desen
volvido entre a aristocracia e o Terceiro Estado, dirigido pela bur
guesia. A Revolução constitui o desembocar desse confronto social — 
expressão do desajustamento crescente entre, por um lado, o controlo 
burguês da economia e, por outro, o elitismo do poder político. 
t. esta contradição entre uma classe em decadência, a aristrocacia, 
mas usufruindo de privilégios de primeira ordem na sociedade e uma 
classe detentora do poder econômico, a burguesia, mas sem quaisquer 
direitos políticos, que a revolução pretende solucionar. Semelhante 
leitura mostrar-se-ia demasiado esquemática se Soboul não a tivesse 
enriquecido com o estudo dos sans-culottes parisienses, no ano I I " , 
através do qual o processo revolucionário nos surge, não apenas 
como um movimento burguês, mas, também, como uma complexa 
aliança de classes com diferentes interesses e aspirações, à seme
lhança do sucedido no mundo rural, tal como Georges Lefebvre o 
revelara. Detendo-se no movimento dos «sans-culotte», Albert Soboul 
pretende evidenciar a contribuição decisiva deste grupo, ao aliar-se 
à burguesia, em 1793, para a vitória da Revolução sobre a contra-
-levolução interna e externa: «Ia Révolution bourgeoise n'eút pas 
triomphé sans le mouvement populaire» ̂ ®. 

Sendo um especialista da história da Revolução, Albert Soboul 
não deixa, contudo, de se debruçar sobre o movimento filosófico 
do século XVIII. Marxista convicto, nega autonomia ao movi-

12 G. LEFEBVRE, La Révolution française dans Vhistoire du monde, p. 438. 
13 Sobre SOBOUL, vide G. IGGERS, ob. cit., pp. 149-151; P. DELFOSSE, 

ob. cit., pp. 20-21. 
1* A. SOBOUL, Les sans-culottes parisiens en Van II. Mouvement popu

laire et gouvernement révolutionnaire, 2." ed.. Paris, Ed. du Seuil, 1968. 
15 A. SOBOUL, ob. cit., p. 235. Esta será, aliás, uma das teses chave de 

Soboul, no que respeita ao processo revolucionário. Os montanheses terão com
preendido aquilo que os girondinos não foram capazes de ver: que para salvar 
as conquistas de 1789, era necessário «ultrapassar os limites liberais e bur
gueses». Tendo a «via do compromisso» com a aristocracia, falhado, só restava 
a aliança com as massas populares, portanto a alternativa jacobina afigura-se 
a única viável para a salvação da Revolução, como Soboul terá oportunidade 
de repetir, em 1975, na Apresentação ao Colóquio Girondinos-Montanheses, 
decorrido na Sorbonne (Cfr. Actes du Colloque Girondins et Montagnards, 
Sorbonne, 14 Décembre 1975, Paris, Société des Études Robespierristes, 1980, 
Introdução, p. 16). 
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mento das idéias, relativamente às instâncias económico-sociais. 
O mundo da filosofia afigura-se-lhe o reflexo e expressão das estru
turas de base da sociedade. Estudadas estas, detectadas as suas dinâ
micas, forçoso é encontrar, nas superestruturas, o seu eco. Deste 
modo, para Soboul, «as Luzes estão longe de constituir um sistema 
coerente. Do liberalismo aristocrático de Montesquieu à revolta ple
béia de Rousseau, o espaço é muito» ®̂. Tal como em Georges 
Lefebvre, a filosofia setecentista surge-nos dividida em várias corren
tes (com a diferença de, em Soboul, serem três e não duas), em 
função de critérios extraídos da realidade econômica e social. Os 
Enciclopedistas, porta-vozes dos valores burgueses, traduzindo bem 
«les hardiesses, comme les hésitations et les timidités de Ia bour-
geoisie em matière politique» ". Montesquieu, orientador intelectual 
da «reacção parlamentar e feudal». Rousseau, caso à parte, na filo
sofia das Luzes, pela sua vocação democrática, o filósofo querido 
da Revolução, constituindo a sua obra, aos olhos dos jacobinos 
«como que um arsenal ideológico para o seu trabalho de crítica e 
de sapa não só relativamente à sociedade do Antigo Regime, mas 
também ao sistema instaurado pela constituição de 1791»". 

A historiografia sobre a revolução francesa mantém-se maiori-
tariamente de inspiração marxista, até aos anos 60, momento em 
que diversas vozes vêm lançar a polêmica sobre algumas das suas 
teses mais caras. 

Na América, através de R. R. Palmer e de A. Harendt, surge o 
conceito de Revolução Atlântica —acarinhado, em França, por Jac
ques Godechot (JLes Revolutions, 1965) — o qual insere a Revolução 
Francesa numa corrente revolucionária mais vasta, abrangendo os 
Estados Unidos da América e países da Europa. 

A. Cobban, historiador britânico, contestará o caracter burguês 
atribuído à Revolução Francesa, considerando inadequada a análise 
do fenômeno revolucionário em termos de luta de classes, já que 
o conflito se terá processado antes, ao nível das idéias, entre elites 
políticas e não entre burguesia e aristocracia. Tal concepção vai ser 
desenvolvida por Furet e Richet, em La Révolution Française (1966) 
e em trabalhos subsequentes destes dois autores. 

A obra conjunta de François Furet e Denis Richet^® assinala 
o início de uma nova época na historiografia da Revolução Fran
cesa — rompe o imperialismo da visão marxista liderada por Soboul, 
propondo um quadro renovado do processo revolucionário, o qual 

1̂  ALBERT SOBOUL, Classes populares e rousseanismo, in «Campo
neses, sans-culottes e jacobinos», Lisboa, Seara Nova, 1974, p. 205. 

17 ALBERT SOBOUL, Introdução a Textes Choisis de VEncyclopédíe, 
Paris, Éditions Sociales, 1962, p. 15. 

18 A. SOBOUL, Jean-Jacques Rousseau e o Jacobinismo, in «Camponeses, 
sans-culottes e jacobinos», p. 280. 

19 FRANÇOIS FURET e DENIS RICHET, La Révolution Française, 2." 
ed., Paris, Librairie Arthème Fayard, 1973. 
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vem estimular, por sua vez, directa ou indirectamente, novas abor
dagens por parte de um leque de estudiosos bastante diversificado, 
desde os próprios Richet e Furet, a Mona Ozouf, Maurice Agulhou, 
Starobinski, ou Bronislaw Baczko. 

Em La Révolution Française e em artigos posteriores, Furet e 
Richet opõem à noção de revolução burguesa, incapaz de explicar 
devidamente o movimento de 1789, o conceito de revolução das Luzes, 
segundo o qual a revolução francesa não é filha da burguesia, mas 
sim o resultado de um lento processo de amadurecimento político-
-cultural de uma elite dirigente, socialmente diversificada. Desman
tela-se a «sociologia rígida e estritamente vertical de Soboul» °̂ que 
colocava em lados opostos da barricada, a aristocracia, ligada aos 
velhos privilégios feudais, e a burguesia empreendedora, e ganha 
terreno a idéia de que estes grupos sociais não são estanques, cru
zam-se e fundem-se, quer no plano econômico, quer no substrato 
cultural, quer na reivindicação política. 

À afirmação de Soboul referente à contracção numérica da 
nobreza, ao longo do século XVIII, como reflexo da sua decadência, 
em contraponto ao desenvolvimento econômico da burguesia, obstam 
-se vários argumentos. Richet apresentará o quadro de «une elite 
en perpetuei élargissement» desde o século XVI, altura em que a 
noção de nobre «ne se confond plus avec sa définition juridique 
et inclut de larges cercles de Ia société urbaine» ^\ Furet considera, 
igualmente, que tal processo de dilatação da aristocracia se prolonga 
pelo século XVIII, quer através do enobrecimento, operado pela 
monarquia, de elementos das camadas superiores do Terceiro Estado, 
quer através de casamentos entre filhos da velha nobreza e filhas 
da Finança ^^ Esta elite encontra-se dilacerada por conflitos inter
nos, numa sociedade em que os mecanismos de mobilidade social 
— tendo adquirido uma certa dinâmica, responsável pelo estiolamento 
da sociedade de ordens — se revelam, contudo, demasiado estreitos 
para responder às exigências de prosperidade do século, É tal con
tradição que o movimento revolucionário procura resolver, criadas 
as armas ideológicas que lhe servirão de suporte. 

A elite dirigente não apresenta homogeneidade social, mas possui 
referências culturais idênticas, pois partilha o mesmo universo inte
lectual criado pelas Luzes. Sociedade essencialmente citadina e antes 
de mais parisiense, composta por um «público cultivado» «reuni, 
rassemblé autour des publicistes et des idées réformatrices» ^̂ . 
Este movimento cultural vai estar no cerne da renovação política — 

20 F. FURET, O Catecismo revolucionário, in «Ensaios sobre a Revolução 
Francesa», Lisboa, A Regra do Jogo, 1978, p . 48 (trad. do francês por Alfredo 
Margarido). 

21 DENIS RICHET, Autour des origines idéologiques lointaines de Ia 
Révolution française: elites et despotisme, in «Annales-E. S. C», 1969, n.° 1, p. 7. 

22 F . F U R E T , O Catecismo revolucionário, p . 54. 
23 F . FURET e D E N I S R I C H E T , La Révolution française, p . 21. 
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«Não é nas fronteiras sociais das ordens, diz Furet, mas dentro da 
sociedade culta que ganha corpo, pouco a pouco, a alternativa política 
do século» *̂. Assim, o debate puramente filosófico da primeira 
metade de setecentos multiplica-se, politiza-se, até que «en 70, Ia 
bataille est gagnée dans le public cultive, TAncien Regime religieux 
et politique réduit au silence» ^^ 

Furet e Richet não excluem os factores tradicionalmente apon
tados como responsáveis pelo desencadear da revolução, mas dão 
particular destaque à dívida desta para com a efervescência cultural 
do século XVIII: 

«Si le déclenchement et les modalités de Ia révolution 
doivent beaucoup à Ia conjoncture, c'est-a-dire à l'accidentel, 
jamais par contre un mouvement d'idées d'une telle ampleur 
et d'une telle convergence ne souhaita, ne prepara les trans-
formations politiques et sociales de 1789» ^°. 

A explicação do movimento revolucionário, em Furet e Richet, 
coloca, assim, de lado o confronto de classes, elegendo em seu lugar 
uma plataforma cultural, aglutinadora das camadas citadinas das 
classes possidentes. Não se nega a multiplicidade de vozes da filo
sofia setecentista, alimento nuclear dessa sociedade culta, mas duvi
da-se que tal resulte de vocações sociais distintas da parte dos 
filósofos; nesta linha o quadro sobouliano de uma recepção diver
sificada das Luzes, de acordo com o estatuto social dos leitores, é 
substituído por um outro em que paira uma atmosfera comum a 
uma elite que frui indiferentemente Rousseau e Montesquieu, de 
ambos retirando idéias que vão estar na raiz da sua actuação política 
em 1789: 

«Ainsi il n'est probablement pas juste, historiquement, 
d'opposer par exemple le déisme de Voltaire au matérialisme 
d'Holbach, le liberalismo de Montesquieu au démocratisme 
de Rousseau. Tout Teffort intellectuel du siècle converge 
verse une critique de FEglise et du despotisme, vers Ia tolé-
rance. Ia liberte, Fégalité, les droits de Thomme. La plupart 
des hommes qui guident Fopinion au printemps 89 n'ont 
donc pas choisi entre leurs maítres: de tous, ils ont appris 
qu'il faut croire au progrès et à Téducation et que Ia voie 
du bonheur humain passe par Ia transformation de FAncien 
Regime» 27 

24 F. FURET, O Catecismo revolucionário, p. 57. 
25 FURET e RICHET, La Révolution Française, p. 63. 
20 Idem, Ibidem. 
27 Idem, p. 64. 
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3. A consciência revolucionária e o imaginário da Revolução 

A obra escrita por Furet e Richet pretendeu constituir uma 
alternativa à história da Revolução Francesa, tal como a escola de 
Soboul a interpretou. Formalmente manteve-se o velho esquema da 
historiografia revolucionária ao abordar-se, por ordem da sua crono
logia, os vários momentos clássicos do processo revolucionário. O 
resultado foi a criação de um novo trabalho de síntese sobre a 
Revolução, uma nova leitura dos acontecimentos, sem que, no en
tanto, tenham sido significativamente alteradas as modalidades de 
os interrogar. 

Entretanto, nos anos 70, divulga-se uma nova atitude face à 
política. Apôs um largo período em que predominou a idéia de que 
os fenômenos políticos apenas traduzem o movimento superficial 
das sociedades, várias opiniões se manifestam, contra tal interpre
tação, vindas dos campos mais diversos, desde o pensamento filosó
fico (R. Aron, Paul Ricoeur ou Althusser) à historiografia. Neste 
domínio, veja-se, por exemplo, H. L. Wesseling *̂, para o qual a 
História Contemporânea só pode fazer-se se se tiver em conta a ver
tente política, devido ao impacto dos eventos deste teor, na nossa 
sociedade. A Revolução Industrial é responsável pela mudança de 
índole do político, o qual de elemento secundário, na sociedade 
pré-capitalista, passa a deter as funções de comando da dinâmica 
social, nos tempos de hoje. A questão reside em que o processo 
industrializador conduziu não só ao controlo da natureza, pelo ho
mem, mas também à concentração do poder, criando a possibilidade 
de este se exercer sem limites sobre a sociedade. Neste novo contexto, 
o autor conclui que «political history can no longer be an appendix 
in the book of structural history. On the contrary, the dialectic 
between state and society is the main theme of a structural contem-
porary history» ^̂ . 

Os Annales, ao longo da década de 70, incrementam, por seu 
lado, a publicação, nas suas páginas, de estudos de natureza antro
pológica. O ponto de encontro da historiografia dos Annales com 
a Antropologia, residiu no reconhecimento de que qualquer sociedade 
é coberta por um véu de opacidade. A atitude científica do analista 
social deve romper essa camada espessa das representações que uma 
comunidade humana faz de si mesma, para poder ter acesso à sua 
compreensão. Tal atitude não constitui novidade para o antropólogo, 
contudo, com o historiador não sucede o mesmo, di-lo Burguière: 

«To take one's distance from observed reality, to restore 
its strangeness to the historical dimension, is an approach 
that may seem disputable or out-of-date to anthropologists 

28 The Annales School and the writing of contemporary History, in 
«Review» vol. I, 1979, n.° 3/4. pp. 185-195. 

29 Idem, p. 193. 
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today. For historians, it is still an indispensible method-
ological principie and the means by which they drifted 
towards anthropological history» 30 

Invadidos os estudos históricos pelos ventos da Antropologia, 
intensifica-se a exploração de áreas anteriormente menosprezadas — 
os hábitos alimentares, os gestos, as atitudes face ao corpo, à morte, 
o comportamento sexual, assim como o conjunto daquilo que tem 
sido designado por folklore, «the least formulated expressions of 
cultural life: popular beliefs, rites that permeate everyday life or 
that cling to religious life, minority or underground cultures»^\ 

Matérias e conceitos tradicionalmente abordados pela historio
grafia, são igualmente revigorados pela perspectiva antropológica. 
É o caso da política, sobre a qual, a definição formulada por Bur
guière, é esclarecedora das modificações processadas relativamente 
ao seu entendimento — «Politics is not only a project for the pat*-
terning of power, but also a way of communicating with others and 
of understanding the world» ^^ Também as atitudes em torno do 
conceito de mudança se alteram — os Annales, liderados por Braudel, 
sobrevalorizaram, ao extremo, as continuidades na História; a his
toriografia marxista, essa mantém o seu apego às descontinuidades, 
como marcos decisivos do processo histórico; as novas orientações 
historiográficas ambicionam mais: sem perder de vista as continui
dades, pretendem também estudar a mudança, «the pathways of 
change». Schieder, a este propósito, comentará que «only this anthro
pological view of history that takes into account ali the various 
historical mutations of mankind, ali the constant as well as the 
changing elements of human nature, society, and culture, can today, 
serve as a basis for studying history» ^̂ . 

No quadro, quer da revalorização da política, quer do novo 
olhar antropologista sobre a História, a Revolução Francesa vai 
revelar-se objecto privilegiado de estudo. Dentro das novas abor
dagens sobre as modificações políticas ocorridas na França de 1789, 
o trabalho de François Furet, Penser Ia Révolution Française (1978), 
é modelar. 

Em Penser Ia Révolution Française deparamos com A) uma crí
tica epistemolôgica ao conjunto da historiografia sobre a Revolução 
Francesa; B) a recuperação de dois historiadores malditos da Revo
lução— Tocqueville e Augusto Cochin; e C) uma nova leitura do 
fenômeno revolucionário, nova quer em relação à tradição historio-

30 A. B U R G U I È R E , The New Annales: a redefinítion of the late 1960's, 
in «Review», vol. I , 1978, n." 3/4, p . 199. 

31 Idem, p. 203. 
32 Idem, p . 204. 
33 S. SCHIEDER.T/ze role of historical consciousness in political action, 

in «History and theory», Beiheft 17, 1978, p. 3. 
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gráfica, quer em relação ao trabalho de Furet e Richet {La Révo
lution Française, 1966). 

A. Furet critica os historiadores clássicos da Revolução Fran
cesa, por estes se terem mostrado incapazes de se distanciarem da 
imagem do fenômeno revolucionário formulada pelos seus contem
porâneos, resultando daí a produção de um «discurso de identidade», 
decalcado sobre o discurso dos actores da Revolução. Se alguns 
avanços foram feitos no que toca ao estudo de vários aspectos do 
processo revolucionário, nomeadamente a respeito da acção das 
camadas populares, citadinas e rurais, não houve modificações no 
que concerne ao conceito de Revolução. Com efeito, o marxismo, 
tendo desbravado o campo da história social e econômica do movi
mento de 1789, permanece enfeudado à mitologia criada pelos seus 
protagonistas, que vêem nele o começo de um tempo novo, em 
ruptura absoluta com o passado. 

O ponto de partida para uma nova história da Revolução reside 
então na «critique de Fidée de Révolution telle qu'elle a été vécue 
par les acteurs et véhiculée par leurs héritiers: c'est-à-dire, comme 
un changement radical et comme Forigine d'un temps neuf»^^. 

B. Cochin e Tocqueville são os únicos historiadores que, no 
passado, encaram a Revolução de um lugar diferente. Tocqueville, 
procedendo à comparação entre a sociedade do Antigo Regime e 
a sociedade criada apôs 1789, nega que a Revolução tenha consti
tuído uma ruptura face ao passado, atribuindo ao processo revo
lucionário o papel de continuador da obra centralizadora da Monar
quia Absoluta. Augusto Cochin, por seu lado, teoriza a Revolução 
como descontinuidade política e cultural. Apesar das diferenças 
notórias de perspectiva — Tocqueville pondo a tônica na continuidade. 
Augusto Cochin na descontinuidade— ambas têm em comum a 
atitude crítica relativamente ao sentido que os revolucionários 
deram aos acontecimentos. Tal postura, considera-a Furet imprescin
dível para fundamentar uma nova interpretação do fenômeno revo
lucionário, desinvestido «des significations élémentaires quelle-même 
a léguée à ses héritiers» ^^ 

C. Nesta base, Furet avança uma conceptualização da Revolução 
Francesa, na qual procura harmonizar as noções de continuidade e 
de descontinuidade. Se a nível econômico e social se revela insus
tentável, nalguns aspectos, falar de rompimentos produzidos, na 
sociedade francesa, sob o efeito da revolução; no âmbito político 
e ideológico surge algo de novo — a ideologia democrática—, resi
dindo aí o caracter original do fenômeno revolucionário. 

Enquanto, para a leitura sobouliana, 1789 aparece como a legi
timação da ideologia burguesa, já constituída anteriormente, para 
Furet não pode ser visto, no processo revolucionário, o desembocar 

34 F. FURET, Penser Ia Révolution Française, p. 28. 
85 Idem, p. 24. 
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necessário de um conjunto de causas identificáveis, pois «un phé-
nomène comme Ia Révolution Française ne peut pas être réduit à 
un simple schéma de type causai: de ce que cette Révolution a des 
causes, il ne s'ensuite pas que son histoire tient tout entière dans 
ces causes» ^^ A revolução extravasa o tempo precedente, supera-o, 
criando objectos novos que não são redutíveis a nenhuma causa 
específica anterior a 1789, mas sim obra do próprio movimento 
revolucionário. 

«Ce qu'il y a de plus radicalement nouveau et de plus 
mystérieux, dans Ia Révolution française, c'est précisément 
ce quelle considere comme un produit normal des circons-
tances et une figure naturelle de Fhistoire des opprimés. 
Car ni le capitalismo, ni Ia bourgeoise n'ont eu besoin de 
revolutions pour paraitre et dominer dans Fhistoire des 
principaux pays européens du XIX^ siècle. Mais Ia France 
est ce pays qui invente par Ia Révolution, Ia culture démo-
cratique; et qui révèle au monde une des consciences fon-
damentales de Faction historique» 37 

A grande invenção do período revolucionário situa-se a nível 
do discurso político, o qual vai ser preenchido com uma nova mito
logia à sombra da qual, ainda hoje, vivem as nossas representações: 

«(=A Revolução Francesa) inaugure un monde ou les 
représentations du pouvoir sont le centre de Faction et 
ou le circuit sémiotique est maitre absolu de Ia politique. 
II s'agit de savoir qui represente le peuple, ou Fégalité, 
ou Ia nation: c'est Ia capacite à occuper cette position sym-
bolique, et à Ia conserver, que définit Ia victoire. De ce 
point de vue, Fhistoire de Ia Révolution, entre 1789 et 1794, 
pendant sa période de developpement peut être considérée 
comme Ia rapide derive d'un compromis avec le principie 
representatif vers le triomphé sans partage de cette magis-
trature d'opinion: évolution logique, puisque dès Forigine 
Ia Révolution a constitué le pouvoir avec Fopinion» ^^ 

Deste modo a revolução afigura-se um evento semiótico, uma 
linguagem — «a revolução é uma linguagem», repetirá o autor ^̂  — a 
qual vai encontrar no Terror o culminar da dinâmica instaurada em 
1789. Aqui reside uma das diferenças fundamentais face à tese 
exposta, em La Révolution Française. por Furet e Richet. Nesta obra 

36 Idem, p. 38. 
37 Idem, p. 41. 
38 I d e m , p p . 72-73. 
8» I d e m , p . 259 e p . 299. 
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o Terror é o resultado da convergência entre as circunstâncias exter
nas e a pressão popular, constituindo uma fase de «derrapagem» rela
tivamente aos anos de 1789-1792. Os autores operam uma demarcação 
muito nítida entre os primeiros anos do processo revolucionário, 
plenos de criatividade, e o período de domínio jacobino, onde, ape
nas, se assinala a àicácia de acção e a habilidade táctica*°. Em 
Penser Ia Révolution Française, a teoria das circunstâncias é sub
metida a uma crítica radical ^\ As circunstâncias não podem expli
car um fenômeno como o Terror, já que «toutes les situations 
d'extrême péril national ne portent pas les peuples à Ia terreur 
révolutionaire» *'. A questão está antes em «Ia manière dont les 
'circunstances' sont à Ia fois prévues, préparées, aménagées, utili-
sées dans Fimaginaire révolutionnaire et les luttes pour le pou
voir» *\ Bergounioux e Manin "̂̂  associam este posicionamento 
de François Furet à linha de orientação epistemolôgica avançada 
por C. Castoriadis. Furet, à semelhança de Castoriadis, rejeita uma 
história da identidade, incapaz de pensar o surgimento do novo, 
no corpo social, «de ce que ne se ramène pas au même *̂ , pro
blema que remete, de imediato, para a causalidade em História: 

«Le essentiel est que, dans le domaine historique, il ne 
peut exister de causes déterminées, fixes et nettement iden-
tifiables qui contiendraient en elles tel ou tel événement car 
ce sont toujours les hommes qui fixent Ia signification et 
Ia valeur d'un fait: c'est Fimmense majorité des citoyens 
qui decide de considérer Ia guerre des puissances étrangères 
comme un péril terrible contre lequel tous doivent se 
dresser et non comme un mal fatal auquel il faudrait 
résigner» *®. 

Em Penser Ia Révolution Française, o que se discute é a Revo
lução em si, na sua lógica interna, nos valores que ela instaura. 
Assim, Furet definirá dois momentos chave no discurso revolucio
nário: em primeiro lugar, o povo, como fonte de legitimidade; em 
segundo lugar, o seu anti-princípio, o complot: os adversários da 
revolução. 

O povo surge como um dos traços dominantes da ideologia 
revolucionária, mas, atenção, «le peuple n'est pas un donné, ou un 

40 Cfr. FURET e R I C H E T , La Révolution Française, p p . 205-206. 
41 Crítica que o autor já iniciara, em 1971, no seu artigo O Catecismo 

revolucionário. 
42 F. FURET, Penser Ia Révolution Française, p . 89. 
43 Idem, p. 91. 
44 ALAIN BERGOUNIOUX e BERNARD MANIN, La révolution en ques-

tion, in «Libre», Par is , Payot , 1979, n.° 79-5, p p . 183-210. 
45 Idem, p p . 191-192. 
46 Idem, p. 192. 
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concept qui renvoie à Ia société empirique. Cest Ia légitimité de 
Ia Révolution et comme sa définition même: tout pouvoir, tout poli
tique tourne désormais autour de ce príncipe constituant et pour-
tant impossible à incarner*^. Deste modo, no que concerne à 
dicotomia fundamental da Revolução —por um lado, os deputados, 
representantes do povo, por outro, os militantes revolucionários 
que figuram o próprio povo— F. Furet critica o simplismo da his
toriografia clássica da Revolução, ao limitar aquela dicotomia a 
uma rivalidade social entre burguesia e camadas populares, já que 
tal reducionismo do político ao social passa à margem de um aspecto 
basilar da Revolução que é o facto de a «vontade do povo» só ter 
sentido num contexto simbólico'*^. O conflito decisivo do processo 
revolucionário não se situa no plano social, mas no plano ideoló
gico — entre os representantes do povo e os que dizem figurá-lo — 
em torno dessa posição simbólica que é a vontade do povo. Gera-se, 
assim, um confronto em que a palavra ocupa um lugar fundamental 
— a Revolução será «a great talking machine» *̂ , na medida em 
que «Ia parole se substituo au pouvoir comme seule garantie que 
le pouvoir n'appartient qu'au peuple, c'est-à-dire à personne» ^°. 
Como só o povo tem direito a governar, o poder vai cair nas mãos 
daqueles que falam em seu nome, daí que a conflitualidade se loca
lize na palavra e não em factores de outra ordem — «La révolution 
substituo à Ia lutte des intérêts pour le pouvoir une compétition 
des discours pour Fappropriation de Ia légimité ^̂ . Bergounioux 
e Manin, por seu lado, sustentam, desenvolvendo a interpretação de 
Furet, que «Ia Révolution a été Ia négation extreme de Fautonomie 
de Ia société» ^̂ , pois a revolução, ao confundir, no plano simbó
lico, as duas categorias —Povo e Poder— atribuindo ao povo 
— encarado como a sociedade global— o poder, retira a esta noção 
qualquer consistência e autonomia. 

O complot revela-se o segundo grande vector do discurso revo
lucionário— «comme Ia volonté du peuple, le complot est un delire 
sur le pouvoir, ils composent les deux faces de ce qu'on pourrait 
appeler Fimaginaire démocratique du pouvoir» ^^. O problema do 
complot está intimamente ligado com a teoria das circunstâncias 
e o Terror. É a Revolução que, se nem sempre inventa, pelo menos 
exacerba a imagem de um inimigo aristocrático, conspirando contra 
o povo. Aliás, já Georges Lefebvre, em 1932, analisara o assunto, 
tendo classificado o «complot aristocrático» como o traço domi-

47 F. FURET, Penser Ia Révolution Française, p . 76. 
48 Cfr. Idem, p p . 75-76. 
49 LYNN HUNT, recenção à o b r a d e F. FURET, Penser Ia Révolution 

Française, in «His tory a n d Theory» 1981, vol. XX, 3, p . 318. 
50 F . FURET,PeMser Ia Révolution Française, p p . 71-72. 
51 Idem p 73 
52 A. B E R G O U N I O U X e B . M A N I N , art. cit., p . 198. 
53 F . FURET, Penser Ia Révolution..., p . 79. 
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nante daquilo a que ele chama a «mentalidade colectiva revolucio
nária» *̂. À custa desta obsessão permanente do complot produz-se 
a energia revolucionária que estará na base da movimentação popu
lar, dinamizando as suas crenças e convicções e justificando as 
acções revolucionárias: 

«Le 'complot aristocratique' constitué ainsi le levier 
d'une idéologie égalitaire à Ia fois fondée sur Fexclusion 
et fortement intégratice. Là encore, les deux symboliques 
sont complémentaires; Ia nation ne se constitué par Faction 
des patriotes, que contre ses advsersaires, manipules en 
secret par les aristocrates °̂ . 

Se o olhar de François Furet se detém sobretudo no imaginário 
da Revolução, tal como este se manifesta no espaço que decorre 
entre 1789 e 1794, o autor não descura o quadro socio-mental que 
esteve subjacente à elaboração do pensamento revolucionário. Não 
se trata de indagar as causas da Revolução, já que se duvida da 
validade epistemolôgica de tal empreendimento, procura-se sim 
conhecer as condições que proporcionaram e favoreceram a criação 
da consciência revolucionária. O pensamento político francês do 
século XVIII forja um projecto cultural que virá a ser recriado 
pela ideologia revolucionária. Face a este cenário, Furet pergunta-se 
o motivo pelo qual os materiais culturais concebidos pelas Luzes 
se desenvolvem precisamente na França setecentista. Constatando 
os limites do estudo de Tocqueville, neste campo, por não contem
plar as condições sociológicas em que se formaram os elementos 
do que virá a ser a consciência revolucionária, F. Furet encontra 
em Augusto Cochin o preenchimento de tal lacuna. A sociedade pré-
-revolucionária engendra, ao lado da antiga, uma nova sociabilidade 
política que substitui à comunicação vertical do absolutismo, uma 
comunicação horizontal. O circuito da nova sociabilidade democrá
tica, organizada em torno das «sociedades de pensée», não tendo 
nenhum contacto com a rede de relações ligada à monarquia, cons
titui-se em imagem substitutiva do poder, decalcada, contudo, da 
representação do poder absoluto dos reis, invertida somente em 
proveito do povo. A «opinião» sobrepõe-se, nas sociedades e clubes, 
às opiniões, e transforma-se em «pouvoir absolu imaginaire puisque 
cette alchimie exclut à Ia fois Ia légitimité du désaccord et cella 
de Ia représentation» ^̂ . 

«Cest dans cette tentativo de refaire un pouvoir sans 
partage avec une société sans contradictions que se cons-

54 Cfr. G. L E F E B V R E , Foules révolutionnaíres, in «É tudes s u r Ia Révo
lu t ion Française» , p . 386. 

55 F. FURET, Penser Ia Révolution Française, p. 80. 
56 Idem, p. 60. 
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tituera Ia conscience révolutionnaire, comme un imaginaire 
du politique et três exactement comme un retoumement de 
Fimaginaire d'«Ancien Regime» 67 

Neste contexto, qual o papel atribuído por Furet a Rousseau? 
As poucas linhas dedicadas a este problema são bastante incisivas: 

«Rousseau n'est en rien «responsable» de Ia Révolution 
Française, mais il est vrai qu'il a construit sans le savoir 
les matériaux culturels de Ia conscience et de Ia pratique 
révolutionnaíres» ®̂. 

O pensamento clássico, desenvolvido em torno da idéia de indi
víduo, deságua, no século XVIII, no que à filosofia política respeita, 
na seguinte pergunta: como pensar o social a partir da conceptua-
lização-valorização do individual? '^^. 

Rousseau encontra a chave teórica para esta problemática no 
conceito de vontade geral, «cette figure abstraite d'un social tota-
lement unifié» ^°. Este ponto de vista, que recusa a alienação da 
soberania do povo a qualquer instância intermédia, ainda que de 
caracter representativo, e transmite a idéia de uma sociedade sem 
contradições, sem divisões, unida em torno do interesse geral, torna-
-se um instrumento cultural valioso para os revolucionários. 

Aparentemente, a posição expressa em Penser Ia Révolution 
Française não difere, em substância, das atitudes definidas, na his
toriografia anterior, no que concerne à ligação do saber setecentista 
com a ideologia revolucionária. Mas, na realidade, François Furet 
coloca o problema em modalidades diferentes, porque: 

1. Admite a autonomia dos valores da Revolução face ao edifício 
intelectual do século dezoito ^̂ : o credo revolucionário gera-se no 
círculo dos eventos sucedidos a partir de 1789, daí o seu caracter 
individualizado relativamente ao pensamento político setecentista. 

2. Não associa a ideologia da Revolução a nenhum grupo social 
em particular. Os valores nascidos dos acontecimentos de 1789 são 
partilhados, ainda que de modos diferentes, por girondinos, monta
nheses ou sans-coulottes. Portanto, para Furet, não há duas revo-

57 Idem, pp. 60-61. 
58 Idem, p. 51. 
59 Cfr. Idem, p. 49. 
60 Idem, p. 50. 
61 Tal visão do fenômeno revolucionário é correlata de uma nova atitude 

do historiador face ao século XVIII, cujo universo intelectual deixa de ser 
encarado em função do grande acontecimento político do século que é a 
Revolução de 1789, para passar a ser visto no seu colorido próprio. Tal é, 
nomeadamente, o panorama que resulta do inquérito colectivo conduzido por 
Furet, acerca da história social do livro, no século XVIII (Livre et société dans 
Ia France du XVIIP siècle, Paris, 1965). Esta investigação proporciona um qua
dro diferente do século XVIII, o qual nos surge, não apenas na sua faceta 
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luções, nem dois discursos revolucionários — um da fase «moderada» 
da revolução, outro da sua etapa «popular» — mas uma só Revo
lução e um só discurso, este construído sobre a dinâmica socio-poli-
tica criada entre 1789 e 1794, a part ir dos apetrechos culturais do 
século XVIII, com relevo para a filosofia de Rousseau. Note-se que a 
incidência de Rousseau não provém do social; o filósofo não é 
alimento de uma ideologia democrática pretensamente criada 
no período jacobino, mas sim condimento nuclear do pensamento 
revolucionário enquanto totalidade. 

Outros trabalhos como os de Mona Ozouf (La fête révolution
naire, 1789-1799, 1976); Michel Vovelle (Réligion et Révolution. La 
déchristianisation de Van II, 1976); Jean Starobinski {1789. Les 
emblèmes de Ia raison, 1973); Maurice Agulhou {Marianne au Com-
bat, 1979); ou Bronislaw Baczko {Lumières de Vutopie, 1978), debru
çados, em parte ou no todo, sobre a Revolução Francesa, inserem-se 
no novo ângulo de abordagem do fenômeno revolucionário, ao dis
tanciarem-se deste enquanto objecto de debate ideológico, alheando-
-se das disputas quer em torno do seu sentido de classe, quer em 
torno do seu lugar no processo histórico. 

Este conjunto de obras, no qual Penser Ia Révolution Française, 
de François Furet, constitui um marco decisivo, examina a Revo
lução, não em termos do que ela foi, concretamente, no plano social, 
econômico e político, mas antes em termos da representação que 
ela fez de si mesma. Trata-se, assim, de pôr de parte aquilo a que 
poderemos chamar de «sentido objectivo» do fenômeno revolucio
nário, em favor da pesquisa das imagens que este construiu sobre 
si mesmo. 

Nenhuma das obras referidas tem alguma semelhança com o 
gênero clássico de história da Revolução Francesa. Nenhuma delas 
pretende, aliás, sê-lo. Num momento em que a história política está 
em revisão acelerada, a idéia de elaborar novas histórias da Revo
lução não parece ter grandes estímulos: os factos já são conhecidos 
de todos e deles já se deram um sem número de interpretações, 
passíveis de satisfazer as linhas ideológicas mais variadas. Os olhares 
viram-se agora para outro plano — não o do real, do acontecido, 
mas o das representações, via que implica uma leitura diferente das 
fontes documentais e uma procura de novos documentos, de novos 
objectos. Tal é ,por exemplo, o caso de Mona Ozouf ao estudar a 

amplamente divulgada, de período de fermentação cultural, de inovação das 
idéias, mas também no seu lado menosprezando — o século XVIII não van
guardista, universo povoado dos valores do passado, perpetuando-se pelo 
simples facto da sua existência social. De um lado o mundo da Enciclopédia, 
de outro o do almanaque, «deux univers mentaux à Ia vérité quant à lal 
conscience du monde: d'un côté Ia mise en ordre rhétoríque et alphabétique, 
selon Ia Lettre; de Tautre, Ia vie dans Tordre du cosmique, rythme millénaire 
des travaux et des jours» (ALPHONSE DUPRONT, Livre et culture dans Ia 
société française du 18' siècle, in «Livre et Société dans Ia France du XVIII siè
cle», p. 230). 
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festa revolucionária, ou o de Maurice Agulhou, ao estudar a imagem 
feminina na República— o que os dois autores procuram é ter 
acesso, por detrás da opacidade daqueles fenômenos, ao imaginário 
revolucionário. 

Quando se colocam, lado a lado, os velhos e os recentes tra
balhos sobre a Revolução Francesa, o deslocamento de perspectiva 
torna-se flagrante. Os historiadores oitocentistas realizam uma pes
quisa centrada, quase exclusivamente, nos acontecimentos políticos. 
No século XX, o núcleo chave da reflexão da escola marxista fran
cesa é, por seu turno, a análise de caracter econômico e social. Em 
ambos os casos, uma das interrogações fundamentais diz respeito 
às causas do evento revolucionário, as quais vão ser encontradas 
no itinerário político, ou económico-social, da França do século 
XVIII. Explicar a Revolução, pôr a nu os factores que estiveram 
na raiz do seu eclodir, eis o objectivo número um destas historio-
grafias. Nas abordagens mais recentes, as preocupações são outras. 
Ao estudo dos aspectos económico-sociais da Revolução, substitui-se 
a análise do campo político-cultural, no que concerne, não aos factos 
em si, mas ao imaginário, tecido no desenrolar dos acontecimentos. 
Verifica-se uma mudança decisiva no modo de conceber a identidade 
da Revolução — esta, mais do que o materializar de idéias fabri
cadas ao longo do século XVIII, manifesta-se, agora, um espaço 
privilegiado de criatividade, a descobrir. 

4. A visão intelectual — Mornet, Groethuysen e Gusdorf 

No plano especificamente intelectual da Revolução Francesa, 
não podem omitir-se as obras de Daniel Mornet, Groethuysen e 
Georges Gusdorf. Escritas em épocas distintas —Les origines intel-
lectuels de Ia Révolution Française, de Mornet, em 1933; Philosophie 
de Ia Révolution Française, de Groethuysen, em 1956 e La Cons
cience révolutionnaire. Les idéologues, de Gusdorf, em 1978 — em 
perspectivas diversas, consoante a formação de cada autor — Mor
net, especialista de História Literária; Groethuysen, estudioso de 
matriz filosófica e Gusdorf, investigador no campo da História das 
Idéias— reflectem bem o processo evolutivo ocorrido no seio da 
historiografia da revolução. 

Daniel Mornet faz uma leitura do fenômeno revolucionário 
baseada, fundamentalmente, na evolução da opinião pública. En
quanto nos séculos anteriores apenas uma elite tinha acesso à cul
tura e à reflexão intelectual, «durante Ia segund mitad dei siglo 
XVIII, en cambio se trata de Ia Francia moderna que se organiza, 
es decir, de un pueblo que no quiere ya limitarse a vivir pero que 
anhela aprender y reflexionar» *̂ . Nesta dinâmica cultural, os filó-

62 Los orígenes intélectuales de Ia Revolución francesa 1715-1787, Buenos-
-Aires, Editoríal Paidos, 1969, pp. 392-393 (trad. do francês por Carlos A. Fayard). 
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sofos agem, não tanto como responsáveis, mas como catalizadores 
do movimento de opinião: 

«Los grandes filósofos no revelam Ia existência de paises 
desconocidos; se limitam a trazar, para recorrelos, en lugar 
de mil senderos, en los que se dispersa y se extravia ei 
tropel de los viajeros, amplias carreteras atrayentes y cômo
das, que hacen ei viaje más directo y seguro» ^^ 

Quanto a Rousseau, é o grande divulgador, às vésperas de 1789, 
da idéia de que os homens não são maus por natureza, mas unica
mente corrompidos e miseráveis, possuindo, no seu íntimo, forças 
de piedade e de generosidade, capazes de fazer frente ao egoísmo e 
à crueldade'*. Mas caberá, sobretudo, à multidão de escritores de 
segunda ordem, o papel de difundir, junto do grande público, os 
novos princípios do século. O ensino, as academias provinciais, as 
sociedades literárias, as bibliotecas, abrem-se a uma população nume
rosa de curiosos, generalizando-se o gosto de discutir sobre todo o 
gênero de questões, desde a agricultura à política. Assiste-se'^ ao 
«despertar da inteligência», residindo aqui o motor chave do desen
cadear da Revolução: 

«Para que esa inteligência pudiera actuar le era neces
sário un punto de apoyo. Ia miséria dei pueblo, ei malestar 
político. Mas esas causas políticas no hubieran siso sin 
duda suficientes para constituir, ai menos tan rapidamente, 
ei factor determinante de Ia Revolución» ®̂. 

Groethuysen, por seu lado, coloca a filosofia da Revolução na 
linha de desenvolvimento das noções de direito, por um lado as 
criadas pelo direito privado romano e, por outro, as da Escola do 
Direito Natural dos séculos XVII e XVIII. A Revolução «a fait Fessai 
de réaliser d'une manière conseqüente Fidée du droit naturel sur 
le domaine politique» '^ não admitindo a existência de uma oposição 
irredutível entre o estado social e o estado natureza. Os direitos 
naturais do homem mantêm-se no Estado social e o dever priori
tário deste consiste em defendê-los. Daí o valor atribuído à Decla
ração dos Direitos do Homem, no panorama ideológico da Revo
lução Francesa'®. 

63 Idem, p . 395. 
64 Cfr. Idem, p . 94. 
65 O autor exclui a França operária e camponesa por carecer de dados 

sobre estas faixas populacionais. 
66 Idem, p . 395. 
67 Philosophie de ia Révolution française, 2." ed.. Par i s , Gal l imard , 1982, 

p . 395. 
68 «La Déclaration des Droits doit servir de fondement à toutes les cons-

tructions juridiques ultérieures, à Férection du nouvel État», Idem, p . 233. 
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Rousseau, para Groethuysen, tem um impacto enorme na filo
sofia revolucionária, a qual vai buscar àquele filósofo a teoria do 
contrato social, no que concerne aos direitos inalienáveis do povo 
e especificamente, ao princípio da soberania da nação — é dentro 
deste espírito que o conceito de procuração se substitui ao de 
representação, permitindo que o deputado possa, em qualquer 
altura, ser destituído, desde que os seus eleitores se sintam descon
tentes com o seu comportamento'^^^ Mas, contudo, a Revolução 
Francesa não adopta, na íntegra, a teoria de Rousseau, pois não 
admite que os direitos do homem, depois de elaborado o contrato 
social, tomem outro caracter, ou seja, que o homem deixe de poder 
gozar da liberdade de que desfrutava no Estado Natureza — «Ia 
plupart des hommes de 1789 n'ont pas voulu admettre que Findividu 
en entrant dans Fétat social, soit obligé de renoncer à ses droits 
naturels» ^°. Assim, perante as duas concepções de Estado, em 
presença nos finais do século XVIII — a de Rousseau e Hobbes, 
defensora do poder absoluto do Estado sobre o indivíduo e a de 
Locke e seus sucessores, acente na limitação do poder estatal ope
rada pelos direitos pré-estabelecidos do homem, a liberdade e a 
propriedade— a filosofia da Revolução Francesa é um espaço de 
encontro e de equilíbrio entre aqueles dois pontos de vista: 

«Elle admet, comme le dit Rousseau, que Ia souverai-
neté appartient à Fensemble des membros d'une société, 
à Ia volonté générale, mais cela n'empêche pas Findividu 
d'avoir ses droits, tels que les établit Ia Déclaration des 
Droits de FHomme et du Citoyen. Le but des lois décré-
tées par Ia société doit être uniquement de proteger ces 
droits» " . 

O trabalho de Groethuysen, ainda que inacabado, revela-se um 
estudo interessante no domínio da história do pensamento revolu
cionário, pois dá-nos a ver o quadro de opções e alternativas ideo
lógicas com que a revolução se defronta. Note-se, contudo, que a 
grande preocupação do autor consiste em situar a arquitectura con
ceptual da Revolução dentro do movimento histórico das idéias, 
no campo do direito público e privado europeu, alheando-se da 
especificidade do fenômeno revolucionário, ao remeter todos os 
seus valores para a produção intelectual anterior. 

69 o autor refere-se ao ceterum censeo, de Robespierre, à Convenção 
Nacional, Idem, p. 270. 

70 Idem, p. 285. 
71 Idem, p. 286. 
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Gusdorf, em La conscience révolutionnaire''^, situa a Revo
lução na dupla vertente de continuidade e de descontinuidade, esta 
relativa à sua instituição, aquela ao seu quadro de doutrina: 

«Du point de vue de Finstitution, Ia Révolution fran
çaise est un commencement radical, du point de vue de Ia 
pensée, des moeurs intellectuelles et morales, elle droit être 
comprise comme le passage à Facte d'un univers idéologique 
préexistant au niveau des intentions» ''^. 

A Revolução Francesa, entende Gusdorf, concretiza uma 
doutrina sem regime, já reinante no plano intelectual — a Teoria 
do Direito Natural, difundida pelos filósofos franceses do século 
XVIII, mas com data de nascimento bastante anterior — o século 
XVI da Europa protestante. Assim «Foriginalité des constituants 
será de donner à ces vues de Fesprit Ia force des lois réelles» *̂, 
fazer, enfim, passar para o plano do real as formulações jurídico-
-filosôficas concebidas por Pufendorf,, Althusius, Grotius e outros. 

Contudo, na mente revolucionária cria-se a ilusão da ruptura. 
O passado é negado na totalidade, pretendendo, em seu lugar, inau
gurar-se um novo espaço e um novo tempo — «Selon Fintelligi-
bilité révolutionnaire, Fhistoire ne continue pas, elle recommence, 
grâce à une conversion du règne des ténèbres au règne de Ia 
lumière» ", conversão que é, antes de mais, efectuada através da 
palavra, palavra acusadora e simultaneamente libertadora — daí a 
importância conferida à Constituição, «tache première des assem-
blées révolutionnaíres», em cujo Preâmbulo todas as instituições 
do Antigo Regime, minuciosamente enumeradas, são «irrevogavel-
mente» abolidas ®̂. Estamos no domínio da consciência revolu
cionária e Gusdorf, contrariamente a Groethuysen e Mornet, faz 
questão em frisar os seus aspectos inovadores, resultantes do diá
logo travado pelos revolucionários com os materiais culturais oriun
dos do passado: 

«II n'y a jamais de commencement radical, le révolu
tionnaire, comme le peintre, Fartiste, Fécrivain, met en 
oeuvre un certain nombre d'éléments préexistants; le mo-
ment décisif est celui ou, à partir de ces possibilites dis-
ponibles, il crée une realité nouvelle, à quoi jusque-là rien 
n'avait ressemblé sur Ia face de Ia terre» " . 

72 La conscience révolutionnaire. Les idéologues, Par is , Payot, 1978. 
73 Idem, p . 65. 
74 Idem, p. 114. 
75 Idem, p. 128. 
70 Cfr. Idem, p. 125. 
77 Idem, p. 173. 
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Estas palavras constituem uma crítica explícita ao estudo de 
Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de Ia Révolution fran
çaise, no qual o inventário a que se procede das fontes da ideologia 
revolucionária, é, por si só, insuficiente, ao ocultar a dimensão de 
novidade contida no pensamento revolucionário. Como afirma Gus
dorf, «les révolutionnaíres français, héritiers de Ia vénérable tra-
dition du droit naturel occidental, héritiers aussi de Ia philosophie 
des Lumières, ne se sont pas bornés à gérer un héritage, à se laisser 
porter par Fécoulement du temps» ". O estudo exclusivo das fon
tes das idéias revolucionárias mostra-se, deste modo, incapaz de 
esclarecer as suas coordenadas. Assim, Gusdorf propõe outro 
caminho: 

«Les príncipes de Ia pensée révolutionnaire doivent 
être dégagés de Fexpérience historique qu'ils ont inspirée. 
Príncipes d'action, à Fépreuve de Ia pratique constitution-
nelle, legislativo, administrativo, ils mettent en lumière 
certains aspects de Ia vie sociale et politique, auxquels les 
théoriciens des ages précédents n'avaient pas accordé d' 
importance» '*. 

78 Idem, p. 173. 
79 Idem, p. 174. 
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Capítulo II 

INFLUÊNCIA E INOVAÇÃO 
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o percurso que traçámos por vários historiadores que têm feito 
da Revolução Francesa objecto de estudo, como F. Furet, B. Baczko 
ou G. Gusdorf, permite-nos constatar uma grande reserva face à 
idéia de influência e correlactamente, a preocupação de distinguir 
a novidade do pensamento revolucionário. Não só na História, mas, 
também, na Literatura e na Filosofia, o estudo das influências tem 
suscitado várias críticas por se entender que, subjacente a tal orien
tação, está uma análise superficial dos mecanismos de pensamento 
de um autor ou de uma época. 

Paul Ricoeur, em Histoire et Vérité, alerta para as lacunas da 
chamada história crítica, a qual procura explicar uma teoria, um 
pensamento, através das suas fontes de influência: 

«Tant qu'on cherche Forigine de telle ou telle théorie, 
on démantèle le système pour restituer à tous vents du 
passe les bribes du système; on réduit Funité de Finten-
tion à Ia pluralité des sources; plus ainsi on explique par 
les sources moins on comprend le système» .̂ 

Esta perspectiva, em vez de expor a obra na sua unidade 
orgânica, dissolve-a, decompõe-a, em função das suas fontes de 
influência, transformando-a numa manta de retalhos. É indispensável 
estar atento ao aparecimento do novo, daquilo que não tem filiação, 
sob pena de a existência da própria filosofia poder perigar «puisque 
chaque système devrait subir ce même processus de décomposition: 
il ne resterait plus que des fibres de pensées qui se noueraient et se 
denoueraient sans que jamais survienne une création nneuve» ^ 

Ouçamos agora Jean Ehrard nas suas considerações sobre a 
determinação do significado social de uma idéia. O autor comenta 
a resposta mais comum dada a esta problemática e que consiste 

1 Histoire et vérité, 3.* ed.. Paris, Ed. du Seuil, 1968, p. 49. 
2 Idem, Ibidem. 
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em «reduzir a idéia àquilo que não é ela em si mesma, seja à sua 
origem ou ao seu destino»^. A crítica de Ehrard é um óptimo 
contributo para a compreensão dos mecanismos epistemolôgicos 
subjacentes à abordagem clássica das influências. Veja-se, por um 
lado, o método genético. Este comporta-se, face ao autor de uma 
obra, de modo inquisitorial, procurando saber quem é o sujeito 
criador através da exploração de vários tópicos: classe a que per
tence, fortuna ou modo de vida, origens familiares, actividade pro
fissional, meios freqüentados. A partir destes elementos, julga-se 
habilitado a compreender a obra no seu conjunto. Contudo, «esquece 
que as realidades sociais, em si próprias, têm menos importância 
para a formação de um indivíduo do que a maneira como elas são 
vividas» *. O estudo do pensamento de um autor, do ponto de vista 
das suas fontes de influência, é um procedimento genético corren
temente utilizado. A obra é analisada em função das referências, 
explícitas ou implícitas, a outras obras ou autores, atitude que cons
titui uma autêntica interdição a toda a autonomia do pensamento, 
reduzindo-o ao estatuto de produto dos determinantes exteriores. 

A tentativa de determinar o significado de uma idéia segundo 
o caminho oposto — o meio em que ela é difundida — revela-se 
igualmente insuficiente e até passível de conduzir a conclusões 
errôneas, pelo equívoco que encerra. Para além de todas as difi
culdades concretas inerentes a uma metodologia deste gênero (difi
culdade em avaliar seguramente o público de uma obra, sobretudo 
para épocas mais remotas), é o próprio pressuposto da investigação 
que está errado, pois o propagamento de uma idéia e o seu signifi
cado intrínseco são coisas distintas .̂ 

Bronislaw Baczko, por seu turno, afirma que «les hypothèses 
sur les 'influences' dissimulent plus qu'elles n'expliquent. En effet 
le problème se pose toujours de savoir comment se fait-il qu'on 
se laisse infuencer par telle ou telle idée et non par une autre» ®. 
O acento tônico coloca-se no sujeito. As leituras, os referentes cul
turais de um autor, são apenas o ponto de partida e não o ponto 
de chegada. O sujeito não é uma tábua rasa, tal como Locke o via, 
na qual se vão imprimindo sensações; há nele um espaço que lhe 
pertence, as suas motivações, gostos, temperamento, que o levam 
a viver de certa forma o quotidiano e a ler de determinada maneira 
autores e obras. É este modo individual de estar perante os outros, 
o fascínio exercido por uma idéia, a repugnância provocada por 
outra, que faz do pensamento de um autor muito mais do que a 
compilação de citações de outros, gerando a novidade, a criação. 

3 História das Idéias e História social, em França, no séc. XVIII: refle
xões sobre o método, in «Níveis de Cultura e Grupos Sociais», Lisboa, Ed. Cos
mos, 1974, p. 219 (trad. do francês por Franco de Sousa). 

4 Idem, pp. 219-220. 
5 Cfr. Idem, p. 222 
6 Lumières de Vutopie, p. 249. 
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Cornelius Castoriadis e os seus trabalhos filosóficos e episte^ 
mológicos, têm tido grande impacto nos meios intelectuais fran
ceses, nomeadamente em círculos de historiadores. No quadro das 
suas teorias, a História surge, sobretudo, como domínio de criati
vidade— «L'histoire ne peut pas être pensée selon le schéma déter-
ministe (...) parce qu'elle est le domaine de Ia création» ^ Assim, 
para Castoriadis, existe uma forte componente não-causal no per
curso histórico, que se manifesta em termos de invenção: 

«Comme position d'un nouveau type de comportement, 
comme institution d'une nouvelle règle sociale, comme inven-
tion d'un nouvel objet ou d'une nouvelle forme — bref 
comme surgissement ou production qui ne se laisse pas 
déduire à partir de Ia situation precedente, conclusion qui 
dépasse les premisses ou position de nouvelles premisses » « . 

Segundo esta forma de pensar, a História e a sociedade contêm, 
em si, a novidade, algo que ultrapassa largamente os pressupostos 
materiais e espirituais existentes. Confundir as fontes de influência 
de um pensamento colectivo ou individual, com o pensamento em 
si, é tomar a parte pelo todo, é reduzir a história ao mesmo, à 
réplica do passado, ainda que se admitam inovações resultantes 
da associação das idéias provenientes de diversas fontes. O impor
tante não são as fontes em si mesmas, mas sim o ângulo de leitura. 
Aplicando este esquema ao caso da França revolucionária, vemos 
como os filósofos iluministas são lidos de um modo totalmente 
diferente daquele que estaria no campo de intensões de escrita dos 
seus autores. É esse o destino que cabe às idéias, quando se divul
gam, o da distorção, ou seja, «o afastamento entre a sua função 
inicial e a coloração que recebem depois, através do tempo e do 
espaço, provenientes dos meios sociais atravessados e das condições 
históricas novas que têm de enfrentar»^. 

O que está em jogo é, afinal, a relação entre o sujeito e o 
mundo, que Castoriadis define como uma relação de inerência, 
segundo a qual o parentesco entre os dois pólos citados se alicerça 
num espaço de equilíbrio entre a liberdade e a alienação, Esta 
perspectiva exclui a crença marxista na possibilidade de o homem 
se tornar completamente senhor da História, capaz de conduzir 
o seu devir num sentido pré-estabelecido por ele, como exclui a 
crença oposta que não vê na História qualquer hipótese de mudança, 
axioma de que decorre a tese da perenidade da alienação^". A tô
nica é posta de harmonia entre as duas dimensões — valoriza-se 
o acto criador, sem deixar de se lhe apontar os limites impostos 

7 Uinstitutíon imaginaire de Ia société. Paris, Seuil, 1975, p. 61. 
8 Idem, Ibidem. 
9 JEAN EHRARD, Idem, p. 227. 
10 CASTORIADIS, Idem, p. 155. 
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pelas coordenadas espacio-temporais. Este ponto de vista está em 
perfeita sintonia com a noção de anacronismo de Lucien Febvre. 
Febvre, ao utilizar aquele conceito, referia-se ao discurso historio-
gráfico que olhava o passado do ponto de vista do presente, sem 
salvaguardar a diferença de valores, a especificidade de categorias 
mentais entre o mundo de ontem e o de hoje. A noção de anacro
nismo tem igualmente cabimento nas situações em que o historiador 
passa ao largo do universo espacio-temporal, exacerbando de tal 
forma a dimensão inovadora de uma teoria, de um pensamento, de 
um momento histórico, que estes surgem como que desenraízados 
face à sociedade em que florescem. Ora o plano da criação humana 
não é ilimitado. Como evidenciou Lucien Febvre, aquilo que se pode 
pensar e fazer numa época está intimamente relacionado com a 
utensilhagem mental, com a grelha de conceitos de que uma socie
dade dispõe". O jogo intelectual concretiza-se, então, dentro da 
linguagem existente, sem que o sujeito deixe de ter a possibilidade 
(infinita) de alterar as regras do jogo: 

«Cest une chose de dire — afirma Castoriadis — que 
Fon ne peut choisir un langage dans une liberte absolue, 
et que chaque langage empiète sur ce qui 'est à dire'. Cest 
une autre chose de croire que Fon est fatalement domine 
par le langage et qu'on ne peut jamais dire que ce qu'il 
vos amène à dire. Nous ne pouvons jamais sortir du lan
gage, mais notre mobilité dans le langage n'a pas de limites 
et nous permet de tout mettre en question y compris mêma 
le langage et notre rapport à lui ^̂ . 

11 Le problème de Vincroyance au 16' siècle, 3.» ed.. Paris, Albin Mi-

'i2 CASTORIADIS, Idem, pp. 175-176. 
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Capítulo III 

IMAGENS DE ROUSSEAU 

47 





1. Rousseau contemporâneo 

As teses de Rousseau continuam a ser pretexto, duzentos anos 
apôs a sua morte, para fortes polêmicas e debates. Aliado a esse 
facto, o seu nome é citado e reclamadas as suas teorias por pensa
dores de diversas áreas. Pense-se num filósofo contemporâneo de 
Rousseau e dificilmente se encontrará outro que suscite idênticas 
discussões e uma tão grande variedade de referências, ao longo 
dos séculos XIX e XX, Tal situação é prova evidente da vitalidade 
de Rousseau, da energia que emana da sua obra, do seu talento para 
formular problemáticas capazes de resistirem ao envelhecimento. 
Quando a comunidade intelectual é a única a interessar-se por um 
autor, criando em torno da sua obra uma unissonância de pontos 
de vista, é sinal da sua morte. A obra de Rousseau, essa, ainda não 
foi digerida pelo tempo, permanece viva, aberta sobre a sociedade 
actual e os seus conflitos. 

Atente-se, por exemplo, no totalitarismo, um dos temas de 
grande controvérsia dos nossos dias, no qual Rousseau foi envolvido. 
A acusação de que a doutrina do Contrato Social conduz directa-
meite ao Estado totalitário, por retirar ao indivíduo a liberdade de 
poder dispor dos seus direitos, é lançada a Rousseau pelos liberais 
franceses de oitocentos, ainda fortemente marcados pela experiência 
jacobina. Tais críticas são retomadas, no nosso século, face ao novo 
vigor dado à problemática totalitária pela Revolução Russa e, pos
teriormente, pelo nascimento dos Estados socialistas da Europa 
de Leste. A discussão gira, essencialmente, em torno do Contrato 
Social e o espaço que aí é reservado aos direitos do indivíduo. Face 
à leitura totalitária de Rousseau, várias vozes se erguem para a 
rebater, vindas de pensadores como Robert Derathé, Raimond Polin 
ou Jean Fabre. Polin, nomeadamente, argumenta que, segundo a 
concepção de Rousseau, o corpo político é um ser moral, artificial, 
daí que se torne, impossível a existência de uma solidariedade orgâ-
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nica e a independência do indivíduo seja salvaguardada^. Esta 
polêmica em torno do totalitarismo de Rousseau representa talvez 
uma falsa polêmica, pelo anacronismo em que incorre ao interrogar 
um homem do século XVIII sobre problemas específicos do nosso 
tempo; contudo é uma manifestação bem clara da actualidade do 
pensamento do filósofo. 

Do fascínio exercido pelas idéias de Rousseau, no pensamento 
de hoje, poder-se-ão dar inúmeros exemplos. Em Portugal, um dos 
grandes expoentes da cultura do nosso século, Antônio Sérgio, dedi
ca-lhe algumas páginas entusiasmadas^. Lá fora, Lévi-Strauss, um 
dos pensadores mais consagrados internacionalmente, no campo das 
Ciências Humanas, não hesita em considerar Rousseau como o fun
dador da etnologia: 

«Rousseau ne s'est pas borné à prévoir Fethnologie: 
il Fa fondée. D'abord de façon pratique, en écrivant ce 
Discours sur Vorigine et les fondements de Vinégalité parmi 
les hommes qui pose le problème des rapports entre Ia 
nature et Ia culture, et ou Fon peut voir le premier traité 
d'ethnologie générale et ensuite sur le plan théorique, en 
distinguant avec une clarté et une concision admirables, 
Fobjet propre de Fethnologie de celui du moraliste et de 
Fhistorien» .̂ 

A crítica literária contemporânea desmistificou a crença na 
possibilidade de captar um autor na sua verdade exacta, através 
de uma leitura fiel e objectiva da sua obra. Não existem leituras 
objectivas, existe uma pluralidade de leituras possível dentro do 
quadro de uma obra. No caso de Rousseau, pela sua genialidade, 
só um leitor dedicado pode criar uma interpretação à sua altura, 
a qual, respeitando a filosofia rousseauniana, supere o puro plano 
acadêmico do trabalho bem feito para se erguer a um nível que, 
ao invés de tudo querer explicar, reduzindo a complexidade de um 
pensamento à simplicidade de uma qualquer fórmula, mantenha a 
tensão da obra, sublinhe as suas antinomias e ambigüidades, ilu-
minando-as a partir de ângulos imaginativamente concebidos. 

Rousseau tem tido, em verdade, o merecido privilégio de ser 
estudado por gente com um olhar penetrante e apaixonado — vejam-
-se Bronislaw Baczko, Starobinski ou Derrida, para citar apenas 
alguns dos seus intérpretes mais originais. Esta «segunda vida» 

1 Cfr. La politique de Ia solitude. Essai sur Ia philosophie politique de 
Jean-Jacques Rousseau, Paris, Ed. Sirey, 1971, pp. 143-144. 

2 Cfr. Ciência e Educação, in «Ensaios», tomo I, Renascença Portuguesa, 
Porto, pp. 105-108; no mesmo tomo vide também Educação e Patriotismo, 
pp. 116-120; Prefácio à tradução de excertos de Emílio, de Rousseau, Lisboa, 
Ed. Inquérito, 1940. pp. 7-22. 

3 Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de Vhomme, in «Jean-
-Jacques Rousseau», La Baconnière, 1962, p. 240. 
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da obra de Rousseau enriquece-a, ao repensar as categorias sobre 
as quais assenta o universo do filósofo. Tal é a posição de Bronislaw 
Baczko, para o qual a arquitectura de um pensamento não é dada 
de uma vez por todas, mas sim coelaborada por cada nova geração 
que sobre ela reflecte*. Esclarecendo o ponto de vista de Baczko, 
Ruben C. Fernandes escreve: 

«La 'seconde vie' d'une oeuvre, son futur, peut concré-
tiser les possibilites contradictoires renfermées de façon 
obscuro et paradoxale dans le présent. Elle met chaque 
jour en lumière de nouveaux aspects de Ia pensée de Rous
seau qui ne manqueraient pas de 'surprendre' Fauteur lui-
même. Et, en ce sens, le futur non seulement éclaire, mais 
de plus 'enrichit' son passe, (...) Ainsi on peut dire que Ia 
'seconde vie' d'une oeuvre constituo un processus d'éclair-
cissement de ses réalisations, de ses ambiguitês, de ses 
significations latentes»' . 

A bibliografia dedicada a Rousseau é vastíssima. 1978, ano do 
200.° aniversário da morte do filósofo, constituiu, talvez, o cume na 
linha de publicações que lhe são, anualmente, endereçadas. Várias 
revistas editaram números exclusivos sobre Rousseau e realizaram-
-se colóquios, em todas as conhecidas capitais universitárias, cujas 
actas já estão, em boa parte, publicadas. Só, talvez, em 1962, ano 
do 250.° aniversário do nascimento de Rousseau e do 200.° aniver
sário do Contrato Social, se tenha assistido a uma tão vasta edição 
de material bibliográfico em torno de Rousseau. Para conhecer, em 
linhas gerais, o quadro evolutivo da bibliografia crítica de Rousseau, 
confrontemos dois colóquios, um de 62 e outro de 78, respectiva
mente, as jornadas de estudos de Dijon, sobre o Contrato Social ® 
e o Colóquio de Cambridge ^ este com o objectivo declarado de 
fazer o balanço da obra de Rousseau, 200 anos apôs a sua morte. 

Em Dijon, parte substancial das comunicações estudam o pen
samento nas suas relações com o mundo exterior. Três exemplos: 
Louis Trênard {La diffusion du Contraí Social 1762-1832) *, utili
zando uma série de parâmetros, entre os quais as edições do livro, 
as recensões que teve, a publicação de extractos por autores meno
res e as réplicas, dá conta do impacto do Contrato Social, entre os 
anos de 1762 e 1832. Georges Vlachos {Vinfluence de Rousseau sur 

4 Rousseau. Solitude et Communauté, Paris, La Haye-Mouton, 1974, p. 45. 
5 Sur le «Rousseau» de Baczko, in «Annales — E. S. C.», 1971 — n.° 2, p. 392. 
6 Études sur le «Contraí Social» de J. J. Rousseau, Actes des joumées 

d'études organisées à Dijon pour Ia commémoration du 200° anniversaire du 
«Contrat Social»», Paris, Les Belles Lettres, 1964. 

7 R. A. Leigh, ed., Rousseau after two hundred years. Proceedings of the 
Cambridge Bicentennial Colloquium (1978). Cambridge, Cambridge University 
Press, 1982. 

8 Études sur le «Contrat Social», pp. 425458. 
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Ia conception du Contrat Social chez Kant et Fichte) ®, procede 
ao estudo das obras de Rousseau, Kant e Fichte, no âmbito de uma 
linha comum de evolução das idéias sociais e políticas. Jacques 
Godechot, {Le Contrat Social et Ia Révolution Occidentale de 1762 
a 1789) ^°, faz a análise da influência do Contrato Social na «revo
lução ocidental», processada entre 1762 e 1789, em Genebra, E.U.A., 
Irlanda, Holanda, Bélgica e Polônia. 

Em Cambridge a tônica é diferente. Das catorze comunicações 
efectuadas, apenas quatro se filiam numa história das idéias tal 
como esta é praticada tradicionalmente, segundo o método das 
variações concomitantes entre dois ou mais autores. Os restantes 
trabalhos privilegiam o estudo da obra em si, nas suas múltiplas 
coordenadas — lingüística, antropológica, literária, musical, etc. Ve
jamos três das comunicações mais interessantes: Bronislaw Baczko 
{La Cite et ses langages)", examina as relações entre a política 
e a linguagem em função, por um lado, dos usos da língua apro
priados à política e, por outro, de uma certa política da língua impli
cada pelas representações da cidade rousseauniana. Starobinski 
{Rousseau et Véloquence) ^^ analisa a eloqüência na obra de Rous
seau no que concerne quer à teoria da eloqüência formulada pelo 
filósofo quer à eloqüência inerente à sua própria escrita. Marie-Éli-
sabeth Duchez {Modernité du discours de Jean-Jacques Rousseau 
sur Ia musique^^, debruça-se sobre o teor moderno do discurso 
musical de Rousseau. 

A distância que separa os dois encontros é idêntica à que vai 
de um estudo como Jean-Jacques Rousseau et Ia science politique 
de sons temps, de Robert Derathé^*, a Jean-Jacques Rousseau. La 
transparence et Vobstacle, de Jean Starobinski". O trabalho de 
Derathè consiste em pesquisar as raizes das idéias rousseaunianas 
através do confronto com as dos teóricos da Escola do Direito Na
tural dos séculos XVII e XVIII (Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf, 
Heineck, Wolff). Jean Starobinski prefere centrar-se na obra em si 
e nas suas categorias internas, procurando decifrar o universo cons
truído por Rousseau, no seu colorido intenso e contrastante: 

«Nous avons limite notre tache à Fobservation et à 
Ia description des structures qui appartiennent en propre 
au monde de Jean-Jacques Rousseau. A une critique con-
traignante, qui impose du dehors ses valeurs, son ordre, 
ses classifications préétablis, nous avons préféré une lecture 

9 Idem, pp. 459-488. 
10 Idem, pp. 393403. 
11 R. A. Leigh, ed., Rousseau after two hundred years, pp. 87-109 
12 Idem, pp. 185-207. J' > fy 
13 Idem, pp. 263-285. 
14 2.̂  ed.. Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1970. 
15 2.' ed.. Paris, Gallimard, 1971. 
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qui s'efforce simplement de déceler Fordre ou le désordre 
interne des textes qu'elle interrogo, les symboles et les idées 
selon lesquels Ia pensée de Fécrivain s'organise» 16 

Nas interpretações mais recentes da obra de Rousseau assiste-
-se, com efeito, a uma valorização do enfoque estruturalizante em 
prejuízo das abordagens genéticas e, correlatamente, ao desloca
mento do interesse político para uma perspectiva de ordem antro
pológica e existencial. Nos anos 60, é a política a chave de leitura 
que dá ordem a toda a problemática rousseauniana. Actualmente, 
o primado da política é destronado em favor da vertente intimístico-
-existencial do Rousseau autobiográfico. Esta evolução é bem retra
tada em Sérgio Cotta, como assinala Katja Tenebaum". Cotta, em 
1962, afirma que Rousseau concebe a política como resposta global 
aos problemas teóricos postos pela sua análise filosófica, mas, em 
1978, o tom já é bem diferente — o título da sua comunicação, no 
colóquio de Roma, deixa, por si só, antever a mudança: Rousseau 
o delVinsufficienza delia politica^^. Aqui, a política já não é a 
solução para o drama maior do homem — o desdobramento entre 
o ser e o parecer— pois se pode permitir-lhe viver como totalidade 
não dividida, arrancá-lo-á, em contrapartida, à sua interioridade, 
anulando-a, O grande redentor da miséria humana é, sim, a Natu
reza, a qual, ao ser contemplada, eleva o sujeito à consciência do ser. 
Rousseau, segundo Sérgio Cotta, operará pois, na última etapa da 
sua vida, uma viragem radical face à sua teoria política, expressa, 
nomeadamente, no Contrato Social: 

«Dopo il fallimento dei tentativo di sostituire Fam-
biente-stato alFambiente-Natura ai fine di riscattare Fessere 
dalla degradazione storica che Fha colpito. Ia Natura ri-
prende il suo posto e tutti i suoi diritti. Nelle sue passeg-
giate solitário, che dalFattenzione ai particolari naturali 
s'innalzano alia contemplazione delFinsiene o si librano nel 
sogno, Rousseau recupera Ia conscienza che Fautentico 
'grande tutto' redentore altro non è che Ia Natura»'" 19 

O Rousseau de Cotta, em 1978, é outro. Os escritos autobiográ
ficos vêm opor-se à hegemonia da política, anulando a idéia de que 
esta possa representar a resposta aos problemas existenciais ^°. As 
Confessions, os Dialogues e as Rêveries, juntamente com outros 

16 Starobinski, Idem, Avant-propos. 
17 Rousseau 1978, in «Studi Filosofici», 1978 — 1, pp. 131-147. 
18 In Rousseau secondo Jean-Jacques. Textes presentes au Colloque de 

Rome des 5 et 6 Mai 1978, organisé par l'Institut de TEncyclopédie Italienne et 
Ia Faculte des Lettres de TUniversité de Genève, Roma, 1978, pp. 41-51. 

1» Idem, p. 48. 
20 Rousseau 1978, p. 136. 
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escritos de caracter autobiográfico como as cartas a Málesherbes, 
tidas, por Starobinski, como o primeiro grande texto autobiográfico 
de Rousseau ^\ tomam, agora, boa parte do tempo aos especialistas, 
nas suas novas inquirições em torno da obra do filósofo. 

Rousseau anseia chegar ao coração dos leitores, revelar-se-lhes 
na sua transparência, pois é na comunicação do seu «eu» aos outros 
que consegue atingir a plenitude da sua identidade. Starobinski dirá 
que «Fapologie personnelle et Fautobiographie deviennent néces-
saires à Jean-Jacques parce que Ia clarté de Ia conscience de soi lui 
est insuffisante tant qu'elle ne s'est pas propagée au-dehors et dé-
doublee en un clair reflet dans les yeux de ses témoins» ^̂ . Deste 
modo, o que está em causa, para Rousseau, não é o conhecimento 
de si, mas sim o seu reconhecimetno pelos outros, não a consciência 
de si mas a tomada de consciência de si pelos outros ^̂ . Esta ânsia 
de se expor perante o público de leitores, na sua verdade e «le besoin 
de s'expliquer por récuser le jugement qu'il sent peser sur lui» *̂, 
leva certos estudiosos a meditar no posicionamento de Jean-Jacques 
Rousseau face ao ambiente intelectual das Luzes. A questão que se 
colocam é a seguinte: que distância separará Rousseau dos filósofos 
seus contemporâneos? Tal distância começa por radicar na afir
mação de Rousseau da sua diferença fundada na autenticidade do 
seu ser e da sua palavra — «un homme, diz Starobinski, qui se pré-
tend rejeté hors de tout ordre, et un homme qui s'affirme comme 
le modele unique sur lequel un ordre humain legitime pourrait se 
construire» ^°. 

O problema do relacionamento de um autor com a sua época 
já aqui foi discutido ^^ Lucien Febvre mostrou brilhantemente, em 
Le problème de Vincroyance au W siècle. La réligion de Rabelais, 
a impossibilidade de um autor fugir aos horizontes mentais do seu 
tempo. Daí a crítica ao conceito de antecipação, pois ao atribuirmos 
a um autor, por mais radical que ele se revele, propostas que só 
virão a tomar corpo em gerações posteriores, estamos a desfocar 
o nosso olhar do objecto, observando-o não em função de si mesmo, 
mas de um futuro que se pressupõe estar nele contido, em gérmen. 

Em Rousseau evidencia-se, de facto, a ousadia do pensamento, 
mas há que evitar vê-lo como antecipador de quaisquer escolas ou 
teorias. Sendo compelido a utilizar os materiais culturais que a 
sua época lhe proporciona, Rousseau, ou qualquer outro criador, 
têm, no entanto, a infinita liberdade de os manipular à sua maneira, 
dando-lhe o cunho do seu «eu». Essa a distância imensa entre o 

21 Rousseau. La transparence et Vobstacle, p. 220. 
22 Idem, p . 218. 
23 Idem, p . 218. 
24 Idem, p . 220. 
25 Idem, p . 243. 
26 Vide p p . 39-40. 
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epígono e o criador — separa-os a capacidade, que aquele não possui, 
de «inventar a sua linhagem». Dentro do espaço reservado a cada 
geração de homens, o pensador autêntico critica valores, demole e 
reconstrói universos mais ou menos consistentes, mais ou menos 
arrojados, mais ou menos originais. Rousseau, dentro da filosofia 
das Luzes, é, certamente, um desses casos. Ele mesmo se coloca 
à margem do ambiente intelectual da época, rejeitando atitudes, 
valores e propósitos dos seus condiscípulos nas lides filosóficas. 
«Rousseau a été un marginal», afirma B. Baczko", marginalidade 
vivida quer em termos de experiência social, quer no campo dis
cursivo da sua obra. 

Ser marginal, no século XVIII, tinha um significado algo dife
rente daquele que hoje lhe atribuímos. O marginal era o que não 
pertencia a nenhuma ordem. Entre os numerosos tipos de margina
lidade produzidos pela sociedade setecentista, Rousseau viverá dois 
— o de vagabundo e o de intelectual debutante ®̂. Após a sua 
expulsão da cidade natal, Genève, em 1728, erra por estradas e 
caminhos. Alargará vastamente a sua experiência humana e o seu 
saber, em sucessivos itinerários, até 1742, ano da sua chegada a 
Paris. Aqui a sua condição muda. É agora um intelectual debutante, 
entre tantos ,à espera de fazer carreira. Colabora na Enciclopédia 
e escreve o Primeiro Discurso, actos que lhe asseguram uma sólida 
promoção social. Contudo, «persiste chez lui un comportement ou 
se retrouvent et se prolongent les attitudes propres à Ia condition 
marginale, aussi bien celle du vagabond que celle d'un petit intel
lectuel» ^̂ . Tal postura leva Baczko a falar em «marginalité volue», 
apesar de Rousseau não eleger o estatuto de marginal a opção única 
do seu estar — «subir de Ia marginalité. Ia choisir ou Ia refuser ne 
sont que des aspects d'une seule et même altitude qui se fait et 
défait tout au long de sa vie et de son oeuvre» ^°. Deciframos, 
assim, em Rousseau, por uma lado, uma marginalidade desejada 
e afirmada quer na vida, quer na arquitectura do pensamento, por 
vezes em flagrante desafio às teses defendidas pelos seus parceiros 
filósofos. Por outro, deparamos com uma «marginalidade recusada» 
— é a visão da cidade, no Contrato Social, como espaço de justiça 
e fraternidade, no qual, devido à sua coesão interna, não há lugar 
para o excluído. 

Rousseau «étranger au monde», destino cruel e, simultanea
mente, miradouro privilegiado para olhar os outros, ei-lo criador 
genial de uma escrita onde se entrecruzam a acusação de uma socie
dade corrupta e o sonho de um estado social sem lugar para a mar
ginalidade. 

27 Rousseau et Ia marginalité sociale, «Libre», 1979, n." 79-5, p . 65. 
28 Cfr. Idem, p . 68. 
29 Idem, p . 75. 
80 Idem, p . 71. 
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2. Rousseau na Revolução Francesa 

As interpretações mais comuns acerca do impacto de Rousseau 
na Revolução Francesa, dão a este filósofo um papel de relevo, con
siderando-o uma fonte primordial do pensamento revolucionário e, 
em particular, da filosofia política do jacobinismo. Sobre tal relação 
está de acordo quase toda a historiografia, embora atribuindo-lhe 
significados muito diferentes em consonância com a leitura feita 
do período jacobino — para uns a catástrofe, o terror, imposto por 
uma minoria ao país, a destruição dos ideais de 1789; para outros, 
a fase mais democrática da revolução, o êxito popular contra as 
forças reaccionárias internas e externas. Nesta dualidade de posi
ções face ao jacabinismo, se tecem, em paralelo, imagens contras
tantes de Rousseau, uma acusadora, que aponta Rousseau como o 
ideólogo do Terror, outra elogista, que vê no filósofo o inspirador 
dos ideais da democracia jacobina. Face a perspectivas tão díspares, 
difícil tem sido inquirir, com verdade, sobre o modo como Rousseau 
foi apreendido na Revolução Francesa. 

Nem a filosofia das Luzes, nem Rousseau, em particular, têm 
quaisquer intentos de revolução política; são sim os revolucioná
rios que os tomam como inspiradores do seu ideário, no qual, muito 
provavelmente, os filósofos, estando vivos, não se reconheceriam. 
Tal apropriamento das figuras tutelares do movimento iluminista 
não impede, no entanto, as forças da contra-revolução de se ser
virem, igualmente, dos seus nomes, em abono das suas teses. Deste 
modo, não só os jacobinos encontram em Rousseau uma fonte de 
inspiração; a par deles, quer os girondinos, quer os próprios contra-
-revolucionários, o utilizam na defesa dos seus pontos de vista. 
Contudo, a variedade de leituras de que Rousseau é alvo, durante 
a Revolução, não tem sido, facilmente, reconhecida devido a um 
postulado simplista, segundo o qual cada grupo socio-político pos
sui fontes específicas de influência, quando, na realidade, agrupa
mentos políticos, com filosofias distintas, podem recorrer aos mes
mos autores, utilizando-os de maneira diferente. Isso é tanto mais 
válido quando se está perante um pensador como Rousseau, com 
uma obra não sistemática, nem fechada sobre um conjunto de 
conclusões homogêneo e coerente, daí resultando a possibilidade 
da sua exploração por várias sensibilidades políticas e ideológicas. 

O estudo de Lionello Sozzi, Interprétations de Rousseau pen
dant Ia Révolution ^\ revela-nos um Rousseau diverso daquele 
que os revolucionários construíram. No mesmo espaço da Revo
lução Francesa ergue-se, em paralelo, um outro Rousseau con
servador, alimentado pelas forças reaccionárias «dans le dessein 
de défendre leurs thèses à Fappui d'idées et de textes que personne 

81 In «Studies on Voltaire and the eighteenth century», 1968, vol. LXIV, 
pp. 187-223. 
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n'osait contester» ^̂ . O autor pretende alargar o âmbito do trabalho 
já realizado, neste domínio, por Mc Donald e Mc Neil, os quais 
desvendaram um grande número de textos, documentos e panfle
tos, reveladores da utilização contra-revolucionária de Rousseau, até 
1792, data a partir da qual, no seu entender, o culto do Rousseau 
conservador se teria extinto, em favor das celebrações opostas. 
Sozzi pretende mostrar que «Futilisation contrerévolutionnaire de 
Rousseau ne fut pas neutralisée aux environs de 1792, mais elle 
suivit de près les différents tournants de Ia vie politique fran
çaise» ^^ Neste seguimento, o autor traz à luz uma série de opús-
culos e panfletos, testemunhos da manutenção da leitura conser
vadora de Rousseau, após 1792 e do seu aproveitamento no com
bate político contra o jacobinismo, como é o caso dos textos de 
Ptivar, J. F. N. Dusaulchoy ou Gelart de Montjoie, nos quais se 
procura mostrar que não há obra que condene mais a actuação 
republicana do que o Contrato Social: 

«Illégalité, abus, usurpation de Ia souveraineté: tels 
sont les forfaits que nos auteurs reprochent, en s'appuyant 
sur Rousseau, aux nouveaux gouvernants, aux élus du 
peuple, aux membros de FAssemblée, puis à ceux de Ia 
Convention nationale et même au chambres élues sous le 
Directoire» ^̂ . 

O autor, reconhecendo a deformação da leitura contra-revolu
cionária de Rousseau, responsável pelo anulamento do caracter 
vivo e dinâmico da sua obra, não deixa de salientar a lógica daquela 
atitude ao recorrer às mesmas armas teóricas dos adeptos da Revo
lução, com o objectivo de semear a dúvida entre a opinião 
pública " . 

Jean Roussel, em Jean-Jacques Rousseau en France après Ia 
Révolution (1795-1830)^^, debruçando-se, também, sobre o universo 
contra-revolucionário, constata, no meio emigrado, a manutenção 
do interesse devotado a Rousseau antes de 1789, por parte dessa 
aristocracia agora refugiada no estrangeiro — «Rousseau fait partie, 
par certains côtés, du patrimoine intellectuel de cette société mon-
daine qui tent de survivre» ^^ Esta comunidade de emigrados, 
tendo abandonado a França por razões políticas, após 1789, mantém, 
de facto, os seus hábitos de vida culturais, acrescidos de uma acti-

32 Idem, p . 188. 
33 Idem, p . 190. 
84 Idem, p . 211. 
35 Cfr. Idem, p . 223. ROGER BARNY refere-se, t a m b é m , à uti l ização da 

terminologia revolucionária pelos agentes da Contra-Revolução. Vide Les mota 
et les choses chez les hommes de Ia Révolution Française, in «La Pensée», 1978, 
n.° 202, pp . 96-115. 

36 Par is , A r m a n d Colin, 1972. 
«7 Idem, p . 67. 
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vidade de militância contra-revolucionária expressa, em boa parte, 
na publicação de livros e opúsculos condenatórios do estado de 
coisas gerado, em França, pela Revolução. Rousseau constituirá 
parte integrante desse ambiente intelectual «de ces débats, querel-
les, préjugés, nostalgies ou esperances contradictoires des contre-
révolutionnaires» *̂. Para estes emigrados, o pensamento de Rous
seau é subvertido pelos revolucionários, os quais procurariam, nas 
suas obras, a defesa dos seus actos através da deturpação do ver
dadeiro sentido das idéias do filósofo. Na realidade, Rousseau afi-
gura-se-lhes um espírito moderado, e vários dos seus publicistas 
procuram demonstrá-lo, pondo em relevo aquilo que, nas suas 
obras, contradiz a filosofia e a prática revolucionárias. Isto, con
tudo, não impede que algumas das teorias de Rousseau sejam alvo 
de muitas reticências. É o caso da sua doutrina da soberania do 
povo, dificilmente assimilável por um espírito tradicionalista. Mas, 
independentemente de tais críticas, o que nos parece fundamental 
é o facto de Rousseau ser utilizado pelas hostes contra-revolucioná-
rias, ou por motivos puramente oportunistas, ou, como no meio 
emigrado, também por admiração intelectual, atitude compreensível 
se tivermos em conta que a filosofia das Luzes é um alimento 
nuclear do universo cultural da aristocracia, antes da Revolução. 

No campo revolucionário, as teorias do filósofo de Genève 
constituirão recurso comum a jacobinos como a girondinos, em 
todas as fases da Revolução: 

«Rousseau —afirma Furio Dias— sia stato il grande 
autore di tutti i protagonisti delia Rivoluzione francese, 
dalla constituente alia Convenzione. Ma sara opportuno 
tener presente come, pur nelle lotte dei' 93, che videro Ia 
spaccatura tra giacobini e girondini ancora a Jean-Jacques, 
ai Contrat, alVÉmile, s'ispirino sia gli uni sia gli altri»^^ 

A idéia de que a Revolução terá produzido exclusivametne um 
Rousseau jacobino é, com efeito, errada, pois todas as facções, 
então em presença, admiram e utilizam, a seu modo, o ideário do 
filósofo: 

«II y a eu un Rousseau girondin, un Rousseau jacobin, 
mais aussi un Rousseau aristocrate. Les uns voyaient en 
Ia Révolution Ia mise en oeuvre de ses idées, les autres, 
à coup de citations, démontraient qu'il aurait condamné 
Foeuvre révolutionnaire. Tous se repoignaient dans le culte 
de sa personne, qui atteignait une ferveur accrue, jusqu'au 

88 Idem, p. 76. 
39 Rousseau e Ia storia dei suo tempo in «Rousseau secondo Jean-Jac

ques», p. 137. 
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sommet que fut le transferi des cendres au Panthéon le 
11 Octobre 1794". 

Rousseau: uns tê-lo-ão utilizado por razões tácticas, outros ter-
-se-ão limitado a prolongar um culto que já alimentavam pelo filó
sofo, antes de 1789, outros ainda, enfim, terão vislumbrado nele 
a Cidade Nova, promessa radical de o homem se apoderar da His
tória. 

3. Rousseau: do discurso liberal, em Franga, ao discurso das pri
meiras Cortes Constituintes do liberalismo português 

O pensamento político do vintismo edifica-se sobre uma encru
zilhada. Por um lado, é o fascínio emanado das experiências revo
lucionárias francesas e espanhola, chegadas até nós através de nume
rosas publicações que lhe são dedicadas e, em particular, através 
dos Diários dos respectivos parlamentos, os quais são amplamente 
consultados pelos deputados vintistas (*0. Por outro lado, é a reali
dade do processo liberal, tal como ele se desenvolve até 1820. Refe-
rimo-nos às vicissitudes da evolução política da França, apôs a 
queda de Robespierre, mas, sobretudo, à produção teórica do libe
ralismo. 

Entre o discurso da Revolução Francesa e o discurso liberal 
pós-thermidor, o espaço de diferença é grande. Aquele transpira o 

40 J, L. LECERCLE, Jean-Jacques Rousseau, modernité d'un classique, 
Paris, Librairie Larousse, 1973, p. 236, sublinhados nossos. 

41 O Choix de Rapports, demorada selecção, em vários volumes, da obra 
dos sucessivos parlamentos franceses, desde 1789, até 1819, é bastante consul
tado pelos nossos deputados, como, nomeadamente, testemunha José Xavier 
de Araújo (Revelações e memórias para a história da revolução de 24 de 
Agosto de 1820 e 15 de Setembro do mesmo ano, Lisboa, 1846, p. 76). O Diário 
das Cortes de Cádiz é, também, alvo de grande interesse da parte dos revolu
cionários vintistas, sendo freqüentemente citado nas Cortes (Cfr., por exemplo, 
Sarmento, na sessão de 25 de Fevereiro de 1822 das Cortes Constituintes*, 
D. C. C, tomo VII, p. 296). Descobriram-se recentemente dois exemplares na 
Biblioteca Nacional. Há ainda outro exemplar, pertencente ao Prof. Silva Dias. 
Este último fez parte da biblioteca de José da Silva Carvalho. Vale a pena 
referir ainda, a publicação de uma colectânea de Constituições, a partir de 
1820, em folhetos, intitulada Colecção de Constituições antigas e modernas 
com o projecto d'outras, seguidas de hum exame comparativo de todas ellas, 
por dois Bacharéis, Lisboa, 1820. Esta obra testemunha, também, de outro modo, 
a atenção votada, pelo vintismo, às experiências revolucionárias francesa e 
espanhola. 

* Chama-se a atenção para duas questões: 

1)) O Diário das Cortes Constituintes será referido, nas notas, apenas pelas 
suas iniciais D. C. C. 

2)) Actualizamos a ortografia e a pontuação dos excertos do £>. C. C. que 
citamos neste trabalho. 
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ideal de uma República de cidadãos iguais, livres e fraternos; este 
constrói-se sobre a realidade, sem concessões de nenhuma espécie, 
aos sonhos, alimentados pela revolução, de uma sociedade perfeita. 
O lugar do discurso, abandonado pela utopia, é ocupado pela razão 
fria e calculista; o revolucionário abnegado e intransigente é subs
tituído pelo político profissional, que vê na política, não uma reli
gião, mas um jogo que é preciso saber jogar com os compromissos 
que cada momento exige. O discurso da revolução reveste-se com 
a capa da própria ideologia, o discurso liberal usa a ideologia em 
seu proveito: 

«L'idéologie révolutionnaire est passée du principiei au 
subordonné (...) Elle était, sous le regime de Ia démocratie 
purê, le lieu même du pouvoir. Elle n'agit plus que comme 
Finstrument de FÉtat representatif moderne» 42 

O discurso liberal situa-se, enfim, noutro horizonte. É o modo 
de encarar e de viver a acção política que muda, é o universo de 
euforia e de esperança, vivido entre 1789 e 1794, que se dissipa. 
Mas, num certo sentido, a imagem da Revolução permanece na mente 
dos homens do poder pós-thermidor. A recusa de Robespierre e do 
espírito que ele representa, alimenta a voz do liberalismo francês 
ao longo de várias décadas. O Terror e o espectáculo das massas 
parisienses içando, nas ruas, a bandeira do seu poder, fica profun-
mente gravada na memória dos liberais franceses. Assim, toda a 
convenção thermidoriana vai viver obsecada pela sombra do pas
sado jacobino — os seus grandes debates serão retrospectivos e os 
seus dois grandes espectros serão o 31 de Maio de 1793 e o Terror". 
A expulsão dos deputados girondinos da Convenção, pelas massas 
populares, é um ultraje feito à representação nacional, ultraje 
com o qual o poder jacobino é acusado de colaborar. Sabemos que 
o consentimento de Robespierre no que respeita ao golpe de força 
contra a Convenção não envolve, da sua parte, a defesa da gestão 
do poder pelo povo. Admirador confesso de Rousseau, Robespierre 
não perfilha, no entanto, o seu conceito de soberania, «ce rous-
seauniste est infidèle au Contrat Social sur un point essentiel: 
il identifie Ia souveraineté du peuiple à celle de Ia Convention»**. 
Contudo, os thermidorianos não vão perdoar-lhe o equívoco que 
alimentou em torno do princípio da soberania. 

Nesta teia acusadora construída, pelo pensamento liberal, no 
processo de digestão do trauma jacobino, vai ser envolvido um 
outro personagem — Rousseau, apontado como o mentor dos des
mandos do jacobinismo. Rousseau, que tinha sido o bem-amado 

42 F. F U R E T , Penser Ia Révolution Française, p . 106. 
43 F U R E T e R I C H E T , La Révolution Française, p . 269. 
44 F U R E T , Penser Ia Révolution..., p . 86. 
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da Revolução, após a queda de Robespierre, vai cair no opróbio. 
Gagnebin dá-nos o quadro, bem negro, do acolhimento de Rousseau 
nos meios intelectuais franceses de oitocentos: 

«Rousseau a été presque unanimement rejeté par les 
écrivains français du XIX siècle. Les libéraux — de Ben-
jamin Constant à Hippolyte Taine, en passant par Royer-
-CoUard, Lamartine et Barbey d'Aurevilly— ont dénoncé 
le prétendu absolutisme du Contrat Social» 45 

Veja-se, de perto, através da leitura de Jean Roussel*^, o juízo 
de Benjamin Constant, um dos expoentes do discurso liberal pôs-
-thermidor, acerca de Rousseau: 

«Rousseau, dans son Contrat Social, a fondé son elo
qüente et absurdo théorie sur Ia subversion de ce príncipe 
[o princípio da vontade geral]. Tous les malheurs de Ia 
révolution française sont venus de cette subversion. Tous 
les crimes dont nos demagogos ont épouvanté le monde 
ont été sanctionnés par elle» *^ 

A idéia de vontade geral, em si mesma, não é alvo de crítica, 
mas sim a alienação total de cada associado, com todos os seus 
direitos, à comunidade, de que resulta que «Ia volonté générale doit 
exercer sur Fexistence individuelle une autorité illimitée» **; ora 
o liberalismo não pode tolerar o submetimento da liberdade do 
indivíduo a condiciontes sociais. Benjamin Constant acusa, por outro 
lado, Rousseau, de não ter limitado a autoridade social, transfor
mando os chefes dos governos populares em tiranos dos cidadãos: 

«Lorsqu'on ne reconnait point de bornes à Fautorité 
sociale, les chefs du peuple dans un gouvernement populaire 
ne sont point des défenseurs de Ia liberte, mais des can-
didats de tyranie, aspirant non pas à briser, mais à con-
quérir Ia puissance illimité qui pese sur les citoyens» *^ 

45 Les Écrits Politiques, introdução geral ao tomo III das Oeuvres Com
pletes de ROUSSEAU, París, Ed. Gallimard, 1964, p. XXIII. 

46 Como Jean Roussel esclarece, Benjamin Constant nunca publicou a 
parte da sua obra, Príncipes de politique, respeitante à refutação de Rousseau 
(vide p. 497), a qual continua, até hoje, por publicar. Impossibilitados de con
sultar o manuscrito, tivemos, pois, de nos socorrer dos extractos citados por 
Jean Roussel. 

47 Cit. por J. Roussel, Idem, p, 498. 
48 Cit. por J. Roussel, Idem, p. 499. 
49 Cit. por J. Roussel, Idem, p. 503. 
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o discurso revolucionário mais não é, afinal, no entender de 
Benjamin Constant, do que uma simples decorrência lógica das 
formulações de Rousseau: 

«Les sophismes les plus grossiers des plus fougueux 
apôtres de Ia terreur, dans les circonstances les plus revol
tantes ,n'étaient que des conséquences parfaitement justes 
des príncipes de Rousseau» '^°. 

No panorama do discurso liberal francês, do século XIX, a ima
gem de Rousseau é, no entanto, um pouco mais diversificada do 
que Gagnebin quer fazer crer. Jean Roussel dá-nos conta dessa 
variação de tom ao referir-se ao período da Restauração, quando 
os jornais liberais defendem Rousseau dos ataques da imprensa 
conservadora e dos meios clericais, nomeadamente das acusações 
de Grimm e de Mme d'Epinay. Por outro lado, muitos dos edito
res das obras de Rousseau são jornalistas liberais, ou estão liga
dos ao meio l iberaP\ Contudo, ainda que o liberalismo tome a 
defesa de Rousseau face à violência acusadora das forças conser
vadoras, o ressentimento não se apaga e, na evocação dos heróis 
do período revolucionário, exigida pelo contexto político da Res
tauração, fortemente crítico para as forças liberais, Voltaire, mais 
facilmente, desperta a unanimidade dos militantes do liberalismo, 
que Rousseau — «le voltairianisme est plus reposant, plus aisément 
assimilable que Ia pensée de Rousseau» °̂ . 

No primeiro episódio do liberalismo português, o Diário das 
Cortes revela-nos o alheamento dos deputados face à polêmica, 
desenvolvida em França, em torno de Rousseau. A figura do filó
sofo suscita, sem dúvida, algum interesse da parte do público 
português — provam-no traduções da sua obra, nomeadamente 
a tradução do Contrato Social feita pelos redactores do Compi
lador, em 1821 " — mas não o suficiente para que as suas teorias 
tenham impacto no trabalho das Cortes. Por outro lado, analisando 
o discurso político dos deputados no que concerne às referências 
quer a Rousseau, quer ao jacobinismo, constata-se que, para além 
de o filósofo não ser associado ao período jacobino, as menções 
a Rousseau são neutras, sem intensão acusadora, ou outra delibe
rada, enquanto as alusões ao último tempo da Revolução Francesa, 
liderado por Robespierre, são fortemente críticas, como adiante 
veremos. 

50 Cit. p o r J . Rousse l , Idem, p p . 503-504. 
51 Cfr. J. Roussel , Idem, p . 523. 
52 Idem, p . 525. 
53 O Contrato Social ou princípios do direito político de Jean-Jacques 

Rousseau, Lisboa, 1821, Typographia Rollandiana, vol. 19. 
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Repare-se nos seguintes casos em que Rousseau é referido: 

— Numa intervenção de Borges Carneiro, o seu nome é citado 
juntamente com o de outros autores, relativamente ao problema do 
perdão das penas dos delinqüentes: 

«Esta matéria de direito de agraciar é uma matéria 
muito controvertida entre os publicistas. Montesquieu a 
defendeu muito; Filangieri o refuta; Rousseau não se atreve 
a decidir *̂. 

No que respeita à polêmica teoria de Rousseau, da soberania do 
povo, ela está presente nas Cortes, mas é mencionada de modo impar
cial —como se se desconhecessem as críticas que suscitou no discurso 
liberal francês — e, nos casos detectados, os políticos apenas lhe 
opõem a sua falta de operacionalidade para os grandes estados, repe
tindo o discurso de Rousseau ^^ Guerreiro, em defesa das eleições 
directas, afirma: 

«Se a nação fosse tão pequena que a reunião dos cida
dãos fosse fácil e cômoda, seria de absoluta necessidade, 
estabelecidos estes princípios, que todos os cidadãos dessem 
voto imediatamente para a formação das leis; mas como isto 
é impossível pela extensão do território, e por outras causas, 
é necessário, para que os cidadãos conservem os seus direitos 
e que as leis sejam a expressão da sua vontade, que estas 
não sejam feitas senão pelas pessoas que eles designam» ̂ ®. 

Sarmento, por seu turno, em abono de posição semelhante, uti
liza o mesmo argumento: 

«Segundo semelhante princípio [o princípio da vontade 
geral] não deveria haver representantes da nação porque ela 
mesmo deveria manifestar a sua vontade; mas como não é 
possível que isto pudesse ter lugar senão nas repúblicas 
pequenas, por isso é de razão que não podendo a Nação 
fazer, per si, a lei, delegue aos seus representantes a facul
dade de as fazer; entretanto não havendo impossibilidade 
de que haja uma delegação única e imediata, segue-se que 
a delegação directa é a delegação mais legal e liberal possí
vel» ^^ 

«4 D. C. C, Tomo V, sessão de 26 de Novembro de 1821, pp. 3220-3221. 
55 Rousseau, interrogando-se sobre as condições necessárias para o exer

cício da Democracia, considera, em primeiro lugar, a pequena dimensão do 
Estado. Cfr. Du Contract Social, in «Oeuvres Completes», tomo III, p. 405. 

56 D. C. C, tomo III, sessão de 29 de Agosto de 1821, p. 2080. 
57 D. C. C, tomo III, sessão de 27 de Agosto de 1821, p. 2030. 
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Também o deputado, por Trás-os-Montes, Francisco Antônio 
Peçanha, assumindo partido idêntico, cita a tese da soberania do 
povo *̂. O mesmo deputado faz, igualmente, referência à teoria de 
Rousseau na sua intervenção sobre o conceito de soberania (artigo 26 
do Projecto Constitucional): 

«Hoje em dia não poderiam os povos exercitar o Poder 
legislativo por não se poderem unir como se uniam nas repú
blicas antigas; por isso a Nação delegou o seu poder em man
datários» ®̂. 

Através destes exemplos, verifica-se que as menções a Rousseau 
passam ao largo das críticas que lhes são formuladas pelo liberalismo 
francês. Na raiz desta situação está o facto de o recurso a Rousseau, 
como a outro autor, constituir, antes de mais, uma estratégia dos 
deputados para dar mais firmeza teórica às suas posições — nomear 
o filósofo é, na prática, usar um argumento de autoridade, o qual 
dá ao discurso do deputado outra solidez, outro impacto. Neste con
texto, citar Rousseau não significa propriamente conhecimento e 
aderência ao seu ideário, o seu nome pode surgir nas circunstâncias 
mais inesperadas, como, por exemplo, numa intervenção de Anes de 
Carvalho, em defesa do formulário do art. 21 do Projecto Constitu
cional, onde se distinguem os direitos cívicos do povo em geral, dos 
direitos da cidadania apenas atribuíveis aos cidadãos portugueses: 

«João Jacques Rousseau [sic] diz que estas palavras 
cidadão e sociedade não se acham bem definidas em dicioná
rio algum moderno, que estas palavras é preciso que sejam 
definidas e só o podem ser olhando-se ao sistema político que 
tinham as antigas repúblicas: nos governos representativos 
que não são Democracias, deve considerar-se esta distinção 
pela razão de que como os direitos da sociedade são tão res
peitáveis que não podem estender-se a todas as classes»®". 

Veja-se também Ferreira de Moura a propósito da liberdade 
religiosa —defendendo o art. 25 do Projecto da Constituição, o 
qual apenas permite a tolerância particular dos cultos não cató
licos — socorrer-se de Rousseau, em nome da necessidade de o Estado 
Liberal ser moderado nas reformas; 

«Rousseau (que ninguém dirá, certamente, que foi 
homem moderado em suas opiniões) diz, que não estando os 
povos acostumados à liberdade não devem as suas institui-

58 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 22 de Agosto de 1821, p p . 1992-1993. 
59 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 10 de Agosto de 1821, p . 1850. 
60 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 3 de Agosto de 1821, p . 1764. 
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ções adoptar o regime liberal de uma vez, mas ir-lho pro
porcionando gota a gota» " . 

Referências menos abonatórias a Rousseau, não podemos dizer 
que estejam totalmente ausentes das Cortes, mas são, contudo, 
escassas e irrelevantes, como é o caso da do Bispo de Beja, quando 
este se manifesta —no debate do artigo 25— contra a imagem 
negativa que o filósofo de Genève tem do cristianismo, opondo-lhe 
outros filósofos: 

«A religião cristã não é uma religião de discórdia, como, 
falsa e temerariamente, Rousseau a descreve, no seu Con
trato Social (...). Montesquieu, Robertson, Raynald e outros 
publicistas reconhecem que a Europa deve aos princípios 
e espírito do cristianismo, não só a doçura e estabilidcide 
dos seus governos, mas ainda este direito das gentes, que 
tem feito as guerras menos freqüentes e menos obstina
das» 62 

Este tipo de crítica nada tem a ver com a do liberalismo francês, 
a qual não faz eco no universo cultural e político dos deputados 
vintistas, ainda que, assinale-se, eles tenham conhecimento da 
polêmica travada à volta de Rousseau, como, nomeadamente, pode 
dar a entender a afirmação de Morais Sarmento, ao referir-se ao 
filósofo: «um homem, que apesar do que se pode dizer dele, foi muito 
independente» ^. 

«1 D. C. C, tomo III, sessão, de 8 de Agosto de 1821, p. 1820. 
«2 D. C. C, tomo III, sessão de 3 de Agosto de 1821, p. 1772. 
68 D. C. C, tomo VI, sessão de 11 de Janeiro de 1822, p. 3667, sublinhados 

nossos. 
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Capítulo IV 

A REVOLUÇÃO: ENTRE O REI E O POVO 





1. A revolução é um gesto de Deus^ 

«Ni les idées ni les rêves ne font les revolutions, mais 
comment pourraient-elles se faire sans les rêves qu'elles 
sécrétent?» .̂ 

As revoluções são momentos únicos no devir das sociedades. 
Francesco Alberoni ® compara a paixão entre dois seres com o 
processo revolucionário, pois ambos constituem momentos fulgu
rantes, de uma pujança demolidora do modo de vida tradicional, 
individual ou colectivo. A revolução faz saltar as convenções sociais: 

«La chronologie révolutionnaire, diz Gusdorf, se pre
cipite; le cours de Fhistoire, devenu impétueux, rompt les 
barrages qui maintenaient le developpement de Ia vie sociale 
dans une conformité rassurante avec les précédents de tou
jours» *. 

Contrariamente ao tempo dos períodos instituídos, coberto de 
defesas contra a inovação e a insegurança, o tempo revolucionário, 
esse, é, no enunciado de Gusdorf: 

«Un temps éclaté, libéré comme par une explosion de 
toutes les gaines de protection, de tous les systèmes de 
sécurité. Temps vif, ou Fexistence est mise à nu, dense et 
riche, à Fopposé de Ia quotidienneté plus ou moins aveugle 
aux significations»". 

1 VICTOR HUGO escreveu «La Révolution française est un geste de 
Dieu», Les Misérables, V, 1, 20, Bibliothèque de Ia Pléiade, p. 1287. 

2 B. BACZKO, Lumières de Tutopie, p. 404. 
8 Enamoramento e Amor, Amadora, Bertrand, 1983 (Trad. do italiano por 

Armandina Puga). 
4 La conscience révolutionnaire, pp. 128-129. 
5 Idem, p. 129. 
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o revolucionário eleva a revolução ao plano do absoluto. É nesse 
universo supra-real que se move a sua actividade e o seu discurso, 
ambos determinados por dois sentimentos complementares: a total 
repulsa pelo passado e o profundo anseio de criar uma sociedade 
radicalmente nova, sem quaisquer compromissos com o passado. 
A ausência de realismo do revolucionário é, para alguns, uma fra
queza, mas faz parte do seu modo de ser — ingênuo, ousado, rebelde. 
F. Furet assinala a larga autonomia do discurso revolucionário face 
às circunstâncias, «lugar de um sobrelanço tanto mais ilimitado 
quanto a política está disfarçada em moral e o princípio de reali
dade desapareceu» ^ A consciência revolucionária sente-se a agir 
em nome de valores universais, cabendo-lhe criar a sociedade do 
futuro, a sociedade à medida do homem. Aqui reside a singularidade 
da Revolução Francesa — «L'originalité de Ia révolution française, 
afirma Gusdorf, c'est cette visée d'absolu, cette intention d'une 
création ex nihilo, iniatrice d'un imivers sans précédent» ^ 

A revolução instaura uma linguagem nova, envolvida no entu
siasmo e no vigor da crença revolucionária, uma linguagem que se 
pretende transparente, capaz de assegurar a comunicação perfeita 
com as massas, reunindo os homens sob a harmonia dos novos 
ideais. 

«Contrairement au pouvoir qui a Ia maladie du secret, 
Ia parole est publique, donc soumise elle-même au controle 
du peuple (...) Ia parole ne doit plus cacher des intrigues 
mais rellater comme un miroir des valeurs» .̂ 

O conflito gerado em torno do discurso do rei João VI, no acto 
de juramento da Constituição portuguesa, em 4 de Julho de 1821, 
testemunha, de forma excelente, a importância conferida à palavra. 
O que conta não é o que se faz, mas o que se diz: daí que o revolucio
nário se identifique por falar uma linguagem nova. A polêmica à 
volta do discurso do rei e a sua não publicação, são justificadas pre
cisamente pelo facto de a linguagem regia não ser constitucional, 
ou seja, não estar actualizada pela cartilha revolucionária. É através 
da palavra que o poder comunica com o povo, é a mensagem revolu
cionária que estabelece o elo privilegiado de aliança entre os novos 
dirigentes e a sociedade. Estamos no domínio pleno da magia da 
palavra revolucionária e da fé no poder mágico da palavra. 

O sonho, a utopia, alimentam directamente a revolução. Não 
que a revolução seja a utopia no estado puro, contudo «plus que 
jamais les acteurs sociaux sont inséparables de leurs 'fantasmes', 

6 O Catecismo revolucionário in «Ensaios sobre a Revolução francesa», 
Lisboa, Regra do Jogo, 1978, p. 73. 

7 La Conscience révolucionnaire, p. 131. 
8 F. FURET, Penser Ia Révolution..., p. 72. 

70 



de ces rêves qui élèvent, auréolent et grandissent les actions accom-
plies et Foeuvre qui reste à faire» ^ Esse «élan» utópico não sobre
vive à passagem do tempo. A revolução açambarca todas as ener
gias afectivas e intelectuais dos seus actores: 

«Les militants révolutionnaires identifient (...) leur vie 
priyée à leur vie publique et à Ia défense de leurs idées: 
logique formidable qui reconstituo, sous une forme laicisée, 
Finvestissement psychologique des croyances religieuses» ^°. 

Esta entrega total, perturbando, por completo, as normas sociais 
e as regras de vida individuais, não pode durar. O poeta, na peça 
de Nikolai Erdman, O Suicidário, dirá amargamente: «o quotidiano 
matou a barca do amor» " . A revolução ao instituir-se morre, é esse 
o seu destino inevitável. 

Dos sonhos revolucionários, acalentados e vividos com tanto 
fervor, à realidade, o percurso é, para muitos, de total desilusão, 
porque, entre a audácia do anúncio revolucionário e os resultados 
da sua prática, a distância é imensa. A revolução só é radical nos 
sonhos que acalenta, no futuro que visiona, mas talvez resida aí 
a sua maior riqueza: 

«Dans Fhistoire des revolutions les résultats acquis et les actes 
effectués, ne comptent-ils parfois moins que les représentations 
collectives qu'ils font naitre?»" — esta a pergunta que Baczko nos 
lança, crentes ou descrentes da Revolução, actores ou estudiosos 
do fenômeno revolucionário. 

Nas conjunturas revolucionárias coexistem, lado a lado, utopia 
e realismo, a visão da cidade nova e os diferentes interesses polí
ticos, econômicos, sociais, culturais em presença. 

O que nós pretendemos captar é o discurso que, nas Cortes e 
na Imprensa vintistas, remete para os sonhos, esperanças e fan
tasmas do militantes da Regeneração. Debates sobre o regime elei
toral, o conceito de soberania, a alteração da lei constitucional, 
ou a idéia de cidadania, projectam-se no plano do imaginário dos 
revolucionários, ao deixarem transpirar, com mais ou menos ênfase, 
os seus sonhos e fantasmas. Será aqui que nos deteremos para 
escutar as vozes dos que, em 1820, se empenham em mudar a face 
da nação portuguesa. Centrar-nos-emos nos discursos; os seus pro
dutores e os respectivos posicionamentos políticos interessar-nos-ão 

9 B. BACZKO, Lumières..., p. 413. 
10 F. FURET, Penser Ia Révolution..., p. 43. 
11 O suicidário ou a história do pequeno burguês Semion Semionovitch, 

farsa trágica de Nikolai Erdman, apresentada no Teatrro Aberto, em Janeiro 
de 1983, pelo Novo Grupo, em versão de Luís Francisco Rebelo, Vera San Payo 
de Lemos e João Lourenço. 

12 Une éducation pour Ia Démocratie, p. 53. 
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apenas marginalmente, já que o fulcro do nosso estudo é o ima
ginário da Revolução, no qual a utopia da cidade nova pode con
gregar, e congrega, projectos políticos e sociais bem distintos: 

«La cite transparente, afirma Baczko, (...) n'est qu'un 
carrefour ou conduisent les sentiers les plus sinuetix et d'ou 
partent plusieurs voies orientées dans des directions sociale-
ment et idéologiquement opposées» " . 

O estudo das sensibilidades políticas em confronto, nas Cortes 
de 1820, foi recentemente empreendido por J. S. da Silva Dias em 
Os Primórdios da Maçonaria em Portugal'^*. O autor definiu, com 
rigor, três grupos —moderados, gradualistas e radicais— diferen
ciados quer pelos projectos políticos emergentes das tomadas de 
posição face aos temas discutidos nas Cortes, quer pelos processos 
de actuar. No retrato que o autor oferece dos radicais —«indis-
tinção do possível, em termos de consciência e da correlação objec
tiva das forças em termos de poder (...) a atitude demagógica, maxi
malista, de avanço por golpes mortais»^'— encontramos traços 
que definem o quadro mental do revolucionário e cremos ser esta 
sensibilidade política a responsável, em boa parte, pelas interven
ções onde o imaginário da Revolução é mais patente. Mas, prova
velmente, reconheceremos, também, nalguns momentos, a voz ardente 
da Revolução em homens com perspectivas políticas diferentes. 

Porque valorizámos, no conjunto da produção política do 
período vintista, o Diário das Cortes Constituintes, no que ao pro
cesso constitucional respeita? 

Porque o projecto da Constituição canaliza uma fatia subs
tancial do empenhamento dos deputados às Cortes de 1820, ao 
representar o papel de contrato fundador da nova ordem, emanação 
das exigências universais do direito natural, aliadas ao imperativo 
de repor o direito histórico nacional vilipendiado pelo Antigo Re
gime. O preâmbulo da Constituição é bem expressivo quando declara: 

«As desgraças públicas que tanto a [à Nação Portu
guesa] têm oprimido e oprimem ainda, tiveram sua origem 
no desprezo dos direitos do Cidadão e no esquecimento 
das leis fundamentais da monarquia». 

18 Lumières de Vutopie, p. 9. 
14 SILVA DIAS, Graça e J. S., Os Primórdios da Maçonaria em Portugal, 

2 vol., 4 tomos, Lisboa, I. N. I. C, 1980. 
» Idem, p. 763. 
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A Constituição, referida não ao vazio do algures imaginário, 
mas ao espaço concreto da sociedade portuguesa, constitui, assim, 
um veículo singular dos sonhos e esperanças de um Portugal 
Regenerado. 

2. Da Regeneração à Revolução. 

«La nation française, opprimée, avilie pendant tm grand 
nombre de siècles par le despotisme le plus insolent, s'est 
enfin élevée au sentiment de ses droits et de Ia puissance à 
laquelle ses destinées Fappellent (...) elle veut que sa régé-
nération soit complete, afin que ses années de liberte et de 
gloire marquent encore plus par leur durée dans Fhistoire 
des peuples que ses anneés d'esclavage et d'humiliation dans 
Fhistoire de róis» " . 

Na antinomia repetida entre o «ancien regime» e a nova socie
dade sonhada, entre a «histoire de róis» e a «histoire des peuples», 
se constrói o discurso revolucionário. Episódios como a decaptiação 
do rei ou o Terror, não passam de manifestações exacerbadas dessa 
vontade tenaz de eliminar o mundo velho, tido como o único obstá
culo à arquitectura plena da Cidade Nova. Já Sieyès enunciara, em 
«Qu'est-ce que le Tiers État», que a felicidade da Nação só poderia 
fazer-se contra os seus inimigos. Sieyès intui magistralmente aquilo 
que será uma das tarefas mais absorventes do período revolucionário 
— perseguir, pela palavra e pela acção, os adversários da nova ordem. 
Grande parte da energia revolucionária investe-se nessa luta infernal 
contra o inimigo da Revolução. A política conciliatória, o meio-termo, 
são atitudes impossíveis aos revolucionários «porque a violência e o 
radicalismo político estão inscritos precisamente na ideologia esca-
tológica do antes e do depois, do antigo e do novo, que caracteriza o 
projecto revolucionário»". Robespierre, modelo acabado de revo
lucionário, expressa de uma forma exemplar, o campo irremediavel
mente maniqueísta que é a Revolução: 

«Tout ce que Ia Révolution française a produit de sage 
et de sublime est Fouvrage du peuple, tout ce qui porte im 
caractère différent appartient à nos ennemis. 

16 ROMME, Instruction sur Vère de Ia Republique et sur Ia division de 
Vannée, décrétée par Ia Convention nationale pour être mise à Ia suite du 
décret du 4 frimaire, in «Choix de Rapports», vol. XIII, p. 99, s. d. 

17 F. FURET, Tocqueville e o problema da revolução francesa, in «En
saios...», p. 111. 
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Tous les hommes raisonnables et magnânimos sont du 
parti de Ia Republique; tous les êtres perfides et corrompus 
sont de Ia faction de vos tyrans» ^̂ . 

A Revolução de 1820, apesar da fachada conciliatória, veiculada 
pela sua palavra de ordem mais repetida — Regeneração — viu em si 
investidas, esperanças idênticas às despoletadas pela Revolução Fran
cesa; os testemunhos deixados pela nossa primeira experiência liberal 
são concludentes do vigor e da fé que os seus actores nela deposi
taram e da radicalidade dos seus sonhos. A discussão do Preâmbulo 
do projecto da Constituição, segundo o qual os males do país têm 
a sua origem «no desprezo dos direitos do cidadão e no esquecimento 
das leis fundamentais da monarquia», desvenda o sentido e as limi
tações, para os revolucionários, da pretendida regeneração e o anseio 
de ir mais além. Assim, perante a idéia, expressa no preâmbulo, de 
que a «antiga prosperidade» do país só renasce graças ao «restabele
cimento» das leis fundamentais da monarquia, pronunciam-se reti
centemente, várias vozes: 

— Xavier Baeta dirá: «Parece-me que o objecto da Cons
tituição não é só restringido a fazermos renascer a antiga 
prosperidade da Nação; se não a torná-la mais feliz do que 
foi antigamente. Estou persuadido que se nós tratássemos 
só de fazê-la gozar da antiga prosperidade, faríamos 
pouco» ̂ .̂ 

— Anes de Carvalho vai pelo mesmo caminho: «Talvez 
que não seja exactíssimo dizer que bastaria o restabeleci
mento das leis fundamentais para acudir a todos os males 
públicos (...). Porque é força confessarmos que a organiza
ção das Cortes antigas era viciosa e que, por isso, devia 
melhorar-se conforme as descobertas dos publicistas mo
dernos» ^°. 

Ambos os trechos citados expressam a necessidade de ultrapas
sar as fronteiras da regeneração, por limitarem a amplitude da mu
dança e da prosperidade desejadas. Outras intervenções são ainda 
mais audazes ao porem em causa a própria idéia regeneradora, tal 
como faz, por exemplo, o deputado Brandão: 

«Nesta parte do preâmbulo se afirma que a nossa antiga 
Constituição é capaz de fazer a Nação feliz; e que por isso 
não vamos fazer mais do que estabelecer essa antiga Cons-

18 Réponse de Ia Convention Nationale aux manifestes des Róis ligues 
contre Ia Republique, in «Choix de Rapports», vol. XIII, p. 246 (proposta adop-
tada e decretada em 6 de Dezembro de 1793). 

19 D. C. C, tomo II, sessão de 9 de Julho de 1821, p. 1477. 
20 D. C. C, tomo II, sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1531. 
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tituição acrescentando providências para que não deixe de 
se observar. Não aprovo estas asserções porque não são ver
dadeiras. A nossa antiga Constituição não era boa, nem 
capaz de nos fazer felizes; era tão má como todas as outras 
do seu tempo» ^̂ . 

Os resultados deste debate vêm impressos nas alterações feitas 
ao Preâmbulo, alterações pequenas e subtis, mas carregadas de sen
tido. Assim, no novo articulado, afirma-se agora, que «somente pelo 
restabelecimento destas leis, ampliadas e reformadas, é que pode 
resultar a prosperidade da mesma Nação» ^^ A timidez inicial, ao 
propor-se apenas recuperar os tempos primitivos da monarquia, 
é subvertida pelo reconhecimento da necessidade de actualizar as 
velhas leis em função das luzes do presente. 

3. Fidelidade e suspeita: 
Os representantes da Nação face ao poder régio. 

Detenhamo-nos no Preâmbulo do Projecto Constitucional como 
testemunho do modo como os vintistas interpretam a História de 
Portugal e do papel socio-político que se atribuem. 

A sua atitude face ao passado revela-se imagnificamente na expres
são «desgraças públicas», nota dominante no panorama histórico da 
nação portuguesa, para os liberais de 1820. Perante os vexames que 
afligem o reino —diz-se que «as desgraças públicas tanto a [à Nação] 
têm oprimido e oprimem» — e cuja fonte é atribuída ao «desprezo 
dos direitos do cidadão e ao esquecimento das leis fundamentais da 
Monarquia», os revolucionários assumem-se como os libertadores da 
nação agrilhoada. Detectado o mal na arbitrariedade de um poder 
desrespeitador dos direitos dos cidadãos e das leis da monarquia, 
aposta-se no estabelecimento de um país novo, através da substi
tuição do mau poder por um bom poder. 

O que se joga na revolução é, no brilhante enunciado de Marx, 
retomado por Furet, a «ilusão da política» ^̂ , a crença de que todos 
os problemas são políticos e, como tal, redutíveis a soluções políticas. 
É, justamente, essa «ilusão da política» que faz os revolucionários 
de 1820 investir o essencial das suas energias na criação de um bom 
poder, que, assegurando os direitos dos cidadãos, promova a Rege
neração completa de Portugal. Este um dos objectivos fulcrais da 
Constituição — definir o quadro de um novo poder, purificado das 
tiranias do passado, legitimado pelo aval da nação. A arbitrariedade 
da monarquia do Antigo Regime alicerçava-se na opacidade do poder. 

21 D. C. C, tomo II, sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1531. 
22 Sublinhados nossos. 
28 F, FURET, Penser Ia Révolution..., p. 84. 
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na ocultação dos seus mecanismos ao povo. Os novos órgãos diri
gentes querem-se transparentes — «uma sociedade outra é preci
samente aquela que não dissimula nada dos seus mecanismos e 
órgãos»^*. 

Contudo, nem todo o poder é pelouro da revolução. Existe o 
poder régio que os vintistas fazem promessa de respeitar mas que 
não deixará de lhes inspirar as maiores suspeitas. Assim, entre as 
afirmações de fidelidade ao monarca, vem ao de cima, por vezes de 
modo bem explícito, a acusação ao poder régio pelo despotismo de 
recente memória: 

«Um enorme colosso se levantou no mimdo, que tem 
atraído o si as vistas, os interesses, as propensões, as paixões 
de todos os homens, e que depois de haver esmagado gera
ções sobre gerações, mutilado, enfim, pelos esforços repe
tidos de muitos séculos, ainda inspira receios, terror e 
espanto, que tem obrigado os povos a transigir com ele e 
com os seus sequazes mais poderosos. Este colosso de que 
falo é o poder arbitrário e despótico, são os reis» 29 

Se, em França, Luís XVI dá pretexto aos revolucionários para 
dele suspeitarem, o mesmo não se pode dizer de D. João VI, o qual, 
na realidade, não causa problemas de maior aos nossos liberais. 
Estes, no entanto, se não eliminam fisicamente o rei, manifestam, 
nas Cortes, uma desconfiança face à figura do monarca. Como 
explicar uma atitude idêntica nos revolucionários franceses e por
tugueses, em conjunturas políticas tão diferentes? A suspeição anti-
-régia não se prende directamente com as vicissitudes políticas, 
inscreve-se sim, diz Furet, nuima idéia de Poder, «La Révolution tient 
tout pouvoir exécutif pour corrompu et corrupteur par nature, puis
que séparé du peuple et sans contacts avec lui, donc prive de sa légi
timité» ^^ Esta a filosofia subjacente ao discurso das Cortes sobre o 
poder. Todo o poder é corruptível desde que não seja emanado do 
povo — daí que o despotismo régio não constitua simples degeneres-
cência, ou vício, passível de eliminação, mas a própria natureza 
do poder executivo. 

A idéia de que «a tendência natural do Poder executivo é sempre 
de subjugar a Nação» ^̂  está na base da forte desconfiança dos 
deputados em relação ao monarca, a qual, apesar de ser escamoteada 
pelas afirmações repetidas de fidelidade ao rei, emerge, com fre
qüência, à superfície do discurso. Os representantes às Cortes não 

24 BACZKO, Lumières..., p. 32. 
25 CASTELO BRANCO, D. C. C, tomo I, sessão de 26 de Fevereiro de 

1821, p. 164. 
26 Penser Ia Révolution..., p . 73. 
27 BORGES CARNEIRO, D. C. C, tomo III , sessão de 13 de Agosto de 

1821, p. 1875. 
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conseguem evitar que um dos temas privilegiados das suas inter
venções seja a ganância de poder, as ambições desmedidas que se 
escondem por detrás do chefe do Executivo e contra as quais é 
necessário erguer o obstáculo da lei: 

«As paixões levam o homem a ser despótico: partindo 
deste princípio pois, que existe na natureza humana, o Poder 
Executivo concedido ao rei é de uma tal extensão, de uma 
influência tão desmedida na sociedade, que aqueles que 
tratam de estabelecer uma Constituição, por maiores que 
sejam os seus cuidados em pôr as mais fortes barreiras ao 
Poder Executivo, nunca seriam nisto demasiado»''®. 

3.1. O equilíbrio de poderes 

É voz comum nas Cortes, que a barreira mais eficaz contra a 
veia usurpadora do poder régio reside no equilíbrio e na separação 
de poderes, cuja ausência, constituindo a essência do despotismo, 
caracteriza afinal, a história repudiada do Portugal velho: 

«Em todo o resto da nossa história vejo que o rei, além 
de ser chefe do Poder executivo, como era de razão, era 
também chefe do Poder legislativo, ou antes o verdadeiro 
legislador, porque os três Estados do reino apareciam na 
sua presença só para serem consultados, vejo que ele era 
igualmente chefe do poder judicial, ou primeiro juiz da 
Nação (...) Pode dizer-se que há uma verdadeira constituição 
quando o Monarca reúne em si tais poderes? Creio que 
não» ®̂. 

Quem assim se pronuncia contra a afirmação de plena consti-
tucionalidade na História da Monarquia portuguesa, implícita no 
Preâmbulo do projecto constitucional, é Peixoto. Não há legalidade 
constitucional sem divisão de poderes, eis a premissa subjacente ao 
seu discurso. Na mesma linha se situam outras intervenções como 
a já citada de Brandão, na qual o deputado procura demonstrar 
o papel subalterno das Cortes medievais portuguesas face ao poder 
régio: 

«As antigas Cortes eram, como todos os Congressos dos 
Estados feudais, compostas dos grandes vassalos do Rei, 
isto é, dos senhores eclesiásticos e leigos; em tempos pos
teriores foram também admitidos os procuradores de alguns 

28 CASTELO BRANCO, D. C. C, t o m o I, sessão de 28 de Fevereiro de 
1821, p . 178. 

29 PESSANHA, D. C. C, t o m o I I , sessão de 13 d e Ju lho de 1821, p . 1528. 
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povos; não de todos e esses somente para concederem pedi
dos, os subsídios extraordinários, pois não tratavam de 
outros negócios, e apenas tinham o direito de fazer súplicas 
às quais o rei deferia brevemente e como lhe parecia: mas 
não tinham o direito de fazer leis, de examinar as operações 
do governo, ou de exigir a responsabilidade dos prevarica
dores» '°. 

Para ims, como Peixoto ou Brandão, nunca existiu constitucio-
nalidade na História de Portugal, pois o rei sempre deteve todos os 
poderes, não passando as Cortes de mero órgão consultivo. Para 
outros, este organismo teve voz activa no exercício da soberania 
da nação, nos primeiros séculos da monarquia portuguesa. Assim, 
Sarmento lembrará que «apesar dos Antigos Reis de Portugal estarem 
revestidos do maior poder, o exercício dele se não refutava legítimo 
sem o consentimento da Nação» ^\ Pereira do Carmo, por seu turno, 
debruçando-se sobre as origens constitucionais do reino de Portugal, 
considera que a presença das Cortes é muito vincada na nossa his
tória: 

«As Cortes foram reconhecidas sempre pelos senhores 
Reis destes reinos, que muitas vezes as convocaram, che
gando a fixar certos períodos para a sua convocação. (...) 

Se consultarmos os monumentos e a história, as Cortes 
exerceram muitas vezes a soberania como representantes 
da Nação em que ela reside» ̂ .̂ 

Contudo, as Cortes acabam por sucumbir às investidas regias, 
por não terem sabido, como afirma Castelo Branco, assegurar devi
damente o seu poder legislativo ^^ situação que trouxe elevados 
custos ao país, nomeadamente de ordem econômica — Pereira do 
Carmo atribui a dívida externa à perda das prerrogativas das Cortes 
no que respeita aos impostos e contribuições: 

«Esqiieceu-se este princípio da nossa lei fundamental, 
a competência das Cortes «para concederem os pedidos e 
contribuições necessárias às despesas públicas» e a Nação 
ficou abismada numa dívida enorme, que, sem dúvida, cus
tará grandes sacrifícios à geração presente»^*. 

Desta dissonância quanto à interpretação do passado ressalta 
claramente aquilo que os une face ao presente — a defesa intransi
gente da separação e do equilíbrio de poderes. Em nome deste prin-

30 BRANDÃO, D. C. C, tomo II , sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1531. 
31 D. C. C, tomo II, sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1529. 
32 D. C. C, tomo II, sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1526. 
83 Cfr. D. C. C, tomo I, sessão de 12 de Fevereiro de 1821, p . 81. 
84 D. C. C, tomo II, sessão de 13 de Julho de 1821, p. 1526. 
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dpio se erguem as críticas ao discurso do rei, no dia do juramento 
das Bases da Constituição — Miranda, defendendo a necessidade de 
riscar um parágrafo do discurso régio, justifica a sua posição do 
seguinte modo: 

«O poder legislativo tem a atribuição de fazer as leis e 
reside nesta Assembléia. Não pode residir nela juntamente 
com El-Rei; isso é contrário ao que temos estabelecido. 
El-Rei é o executor das leis, as Cortes são as que fazem 
essas mesmas leis; já temos demarcado estes poderes (...) 
Por outra parte, o poder executivo deve ser independente 
do poder legislativo; e por isso é absurda toda a idéia de 
dependência dos dois poderes» ̂ .̂ 

A divisão de poderes é intocável, é o pilar do regime, a grande 
arma do sistema liberal contra o despotismo: 

«Nos (jovemos Representativos todo o segredo estava 
em prevenir a acumulação dos poderes: da acumulação 
resulta o despotismo, da divisão resulta a sabedoria, logo 
que estejam bem divididos os poderes segue-se a boa orga
nização do sistema constitucional»^^. 

As prerrogativas legislativas das Cortes não sobrevivem pois 
«sem uma perfeita separação dos três poderes (...) porque se o 
executivo puder meter um pé dentro dos limites do legislativo, pouco 
a pouco ele irá conquistando todo o seu domínio e brevemente vere
mos restabelecido o despotismo» ̂ .̂ 

No quadro deste raciocínio, a proposta de atribuição de ini
ciativa legislativa ao rei e aos seus ministros, avançada por ho
mens como Pinto Magalhães e Anes de Carvalho, a propósito da 
discussão do art. 23 do Projecto das Bases, sofre pesadas críticas. 
Guerreiro, por exemplo, argumentará que os representantes do legis
lativo conhecem melhor os problemas do país que o rei e os minis
tros, daí a sua maior competência para exercer o poder legisla
tivo ^̂ • outros, como Borges Carneiro, são mais frontais: 

«Não se deve deixar ao Poder executivo mais do que 
aquele poder que inevitavelmente seja necessário porque 
a experiência tem feito conhecer que sempre se arroga o 
que pode e se se lhe deixar um degrau, há-de subir por 
ele» *̂. 

35 D. C. C, tomo II, sessão de 9 de Julho de 1821, p. 1473. 
86 FERREIRA DE MOURA, D. C. C , t o m o I, sessão de 28 de Fevereiro 

de 1821, p . 179. 
87 BARRETO FEIO, D. C. C, t o m o V, sessão de 2 de N o v e m b r o de 1821, 

p . 2891. 
88 Cfr. D. C. C, t o m o I, sessão de 27 de Feverei ro de 1821, p . 172. 
89 D. C. C, t o m o I, sessão de 27 de Feverei ro de 1821, p . 170. 
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3.2. O deputado, cidadão exemplar 

Ao rosto oculto e suspeito da entidade regia, opõe-se a imagem 
do deputado como cidadão exemplar, de comportamento límpido 
e transparente faoe aos olhos da Nação, ao serviço da qual ele coloca 
os seus préstimos, esperando, como única recompensa, a simpatia 
e a confiança da opinião pública — «agradar a toda a Nação e 
merecer a confiança de toda a Nação é aquilo a que os bons depu
tados aspiram» *°. 

O deputado deve recusar-se a utilizar o seu cargo para fins pes
soais, preocupando-se apenas em servir o bem da massa de cidadãos 
à qual ele também pertence e a cuja apreciação a sua actividade 
acabará por ser submetida: 

«Que coisa mais nobre do que estes legisladores, depois 
de um pequeno intervalo da sua Deputação, entrarem na 
massa dos cidadãos, sem esperança de remuneração alguma, 
ficando somente com o gozo da opinião pública e com os 
merecimentos ou descrédito que tivessem merecido?» *\ 

É convencimento das Cortes Constituintes que a Nação precisa 
de homens devotados ao interesse público, daí o vivo debate gerado 
em tomo dos requisitos necessários ao cargo de deputado. O depu
tado deve, ou não, ter «renda suficiente para a sua sustentação», 
como estipula o artigo 74 do projecto constitucional? Constituirá 
o regime censitário o meio mais eficaz para proporcionar, às Cor
tes, cidadãos idôneos? 

Poucas são as vozes, nas Cortes vintistas, que, como a de Tri-
goso, admitem que «só do homem que tem meios para subsistir, 
é que se pode esperar que seja amante da sua pátria» *^. A maioria 
dos deputados entende que para se ser bom cidadão não é neces
sário possuir-se fortuna, mas sim qualidades de ordem intelectual 
e moral: 

«Eu quereria neste congresso —afirma Castelo Branco 
Manuel — homens sábios e desinteressados e não homens 
ricos e com grandes patrimônios. Eu queria homens de 
virtude e talento e ciência, e nunca me embaraçaria com 
homens de bens (...) e digo que os seus talentos e luzes 
suficientes é que devem ser os motivos pelos quais eles 
deverão ser deputados**. 

40 MOURA, D. C. C, tomo V, sessão de 17 de Outubro de 1821, p. 2697. 
41 MARGIOCHI, D. C. C, tomo I, sessão de 28 de Fevereiro de 1821, 

pp. 177-178. 
42 D. C. C. tomo IV, sessão de 10 de Outubro de 1821, p. 2597. 
43 D. C. C, tomo IV, sessão de 10 de Outubro de 1821, p. 2597. 
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À frente do estatuto sócio-econômico coloca-se a idoneidade 
moral e intelectual do indivíduo. Os bens terrenos não podem ser 
critério válido na eleição dos deputados porque «homens haverá, 
a quem não possa orçar-se, por incertos, os meios de subsistência 
e que tenham talentos, probidade e patriotismo que lhe mereçam 
dos povos a mais completa confiança e os tornem muito dignos 
de tomarem assento entre os representantes da nação» **. 

As Cortes recusam a discriminação económico-social no que 
concerne à escolha dos deputados; contudo, estão cientes de que 
o tipo de deputado que idealizam não pode deixar de estar asso
ciado a um certo estatuto econômico: 

«Não há nenhum cidadão e certamente não haverá 
nenhum —afirma Miranda, ao criticar o regime censitá
rio — que atraia a atenção de uma comarca para ser Depu
tado, que este não tenha meios alguns, e pela razão de que 
um homem não pode ter talentos, sem ter meios de subsis
tência, porque não os tendo, não pode ter estes talentos» *̂ . 

Miranda pretende tornar claro que a lei não necessita de ser 
discriminatória, porque a própria realidade se encarregará disso 
ao impossibilitar as camadas não possidentes de ter acesso à edu
cação e à cultura. 

Reparemos, finalmente, que o deputado sonhado pelas Cortes 
se radica nas considerações da filosofia iluminista e da Revolução 
de 1789. A intervenção de Peçanha é, a este respeito, elucidativa: 

«O Deputado de Cortes deve ter uma ciência quase 
universal, ou enciclopédica; deve saber a história natural, 
o modo como se estabelecem as sociedades civis; deve ter 
conhecimento das histórias políticas ;ele deve, além disto, 
ter conhecimento das ciências físicas, porque destas de
pende o melhoramento da espécie humana; deve também 
ser versado na magistratura, e por isso não deve ter lar
gado os livros enciclopédicos e deve finalmente estar ao 
facto de tudo o que se tem escrito nas línguas modernas» *°. 

Através da discussão do perfil do deputado ergue-se assim, 
perante nós, o ideal do homem ilustrado nos diversos ramos do 
saber, tal como os filósofos das Luzes o pintaram. 

44 PEIXOTO, D. C. C, tomo IV, sessão de 10 de Outubro de 1821, p. 2597. 
45 D. C. C, tomo IV, sessão de 10 de Outubro de 1821, p. 2597. 
*« D. C. C, tomo IV, sessão de 10 de Outubro de 1821, pp. 2592-2593. 
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3.3. As Cortes contra a manipulação regia 

«O sacrifício do interesse particular ao interesse pú
blico é, senhor, a cláusula mais imperiosa do pacto social. 
Todos os Portugueses, senhor, aclamam esta cláusula, todos 
conhecem a urgência de obedecer a esta lei, e de fazer este 
sacrifício» *̂ . 

Os homens não prescindem facilmente dos seus interesses pes
soais. Esta crença leva os constituintes a porem a tônica na verti-
calidade moral e na formação intelectual dos deputados, pois só 
cidadãos íntegros e devotados ao progresso da Pátria estão à altura 
de se consagrarem aos interesses públicos. Contudo, mesmo nestes 
indivíduos, os riscos de corrupção não deixam de existir, vindos, 
em particular, da figura regia, a qual tenta sistematicamente pre-
verter todos os que estão ao seu alcance, na sua ânsia incontida 
de usurpar o poder. Deste modo, nem nos deputados é possível 
depositar confiança absoluta. Os poderes de sedução do rei são con
sideráveis e qualquer pessoa desprevenida pode cair nas malhas do 
seu esplendor. Torna-se, pois, necessário tomar providências legais 
para evitar os contactos do poder executivo com o legislativo, cer
ceando, ao máximo, as hipóteses de manipulação regia: 

«É muito necessário que a Nação esteja alerta e que 
os seus Deputados estejam isentos do Poder executivo; 
porque quando a Nação estiver já amortecida, quando as 
feridas do despotismo já estiverem cicatrizadas, então se 
o Poder executivo tiver grande influência, a Nação corre 
grande risco de perder a sua liberdade e de cair no mesmo 
abismo de males de que acaba de sair» *̂ . 

No sentido de evitar que o monarca possa interferir e cor
romper o poder legislativo, não é autorizado a assistir às sessões 
das Cortes excepto à sua abertura e conclusão*^. Por seu lado, 
os deputados são proibidos de receber quaisquer mercês regias 
durante o mandato parlamentar'°. Registem-se, ainda, as exclu-
soes, ao cargo de deputado, dos secretários de Estado, dos empre-

47 FERREIRA DE MOURA, D. C. C, tomo II, sessão de 4 de Julho de 1821, 
p. 1435. 
,o.. *' ^9S^^^ CARNEIRO. D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1875. 

49 Art.» 71." d o Pro jec to Const i tucional ; a p r o v a d o n a sessão d e 28 de 
Se tembro de 1821, t o m o IV d o D. C. C, p . 2445. 

50 Art.» 80." do Projecto Constitucional, aprovado nas Cortes Constituin
tes, na sessão de 22 de Outubro de 1821, D. C. C. tomo V, p. 2743. 
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gados da casa real e dos conselheiros de Estado, devido à sua fami-
liaridade com o r e i " . 

No que respeita ao Conselho de Estado, a controvérsia de que 
é alvo, aquando da discussão do artigo 30 das Bases, resulta da 
desconfiança que parte da assembléia nutre relativamente aos con
selheiros, por ver neles potenciais instrumentos do rei: 

«Eu temo, diz Girão, e temerei sempre os Palacianos, 
porque se podem fascinar com o esplendor da Magestade, 
amolecer com as delícias da Corte, tornar-se cortesãos e 
perder a Pátria» ''^ 

O artigo 30 consegue, enfim, obter os votos da maioria ^̂ , 
porque perante o perigo de corrompimento dos conselheiros, se 
eleva, para muitos, um perigo maior — o de o rei ficar com a res
ponsabilidade inteira na nomeação dos funcionários públicos: 

«Se o rei tiver direito de nomear as pessoas que hão-de 
servir os empregos públicos, nomeará, geralmente falando, 
aqueles que tiverem mais empenhos, e todo o Mundo sabe 
que a felicidade da República depende dos empregados 
públicos: quando eles são rectos, são os povos felizes, 
quando não, tudo é transtornado» " . 

O cenário altera-se com o estabelecimento do Conselho de Estado, 
ao qual passa a caber a proposta das pessoas para os empregos civis 
e militares, impedindo-se, assim, que tão importante competência 
permaneça no foro exclusivo do r e i " . 

51 Art." 74." (2.* parte) do Projecto Constitucional, aprovado nas Cortes 
Constituintes, na sessão de 12 de Outubro de 1821, D.C.C., tomo IV, p. 2633. 

Sobre a incompatibilidade dos funcionários públicos para desempenharem 
as funções de deputados, a assembléia apresentar-se-á muito dividida. À opinião 
deque os empregados públicos, ao estarem na dependência da escolha regia, 
«são homens sem a necessára liberdade para tratarem dos grandes interesses 
da nação» (BASTOS, D. C. C, tomo IV. sessão de 28 de Setembro de 1821, p. 2448), 
acabará por opor-se a maioria dos deputados, a qual decide a favor da elegibi-
lidade dos empregados públicos (Cfr. votação na sessão de 10 de Outubro de 
1821, tomo IV do D. C. C. p. 2597). 

52 D. C. C, t o m o I, sessão de 2 de M a r ç o de 1821, p . 197. 
53 42 votos c o n t r a 41. Cfr. D. C. C, t o m o I, sessão de 2 de M a r ç o de 1821, 

p . 201. 
54 BORGES CARNEIRO, D. C. C, t o m o I, sessão de 28 de Fevere i ro d e 

1821, p . 178. 
55 A Constituição, no seu artigo 162, virá a estipular que o Conselho de 

tstado seja composto por 13 elementos, escolhidos pelo rei, de uma lista de 
vanos nomes, elaborada pelas Cortes, em função não dos serviços, como pro
punha o art. 135 do Proiecto Constitucional, mas, apenas, dos merecimentos e 
^̂ t̂̂ Vjes dos cidadãos (Cfr. D. C. C, tomo VI. sessão de 17 de Dezembro de 1821, 
p. 3437). Registe-se que, apesar das providências tomadas pelas Cortes, em 
relação a nomeação e ao perfil dos Conselheiros, estas não deixam de estipular 
a mcompatiJDilidade das funções de conselheiro com as de deputado —o cida-
aao por mais idôneo que seja, ao contactar com o executivo, toma-se imedia
tamente alvo de suspeita, eis a premissa que, está na base daquela medida. 
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Mas a manipulação regia não atinge apenas aqueles que con-
tactam directamente com o monarca. Os tentáculos do executivo 
são tantos e tão poderosos que podem enredar um país inteiro na 
sua trama obscura. Este argumento, na discussão sobre o método 
eleitoral (artigo 34 do Projecto da Constituição) vai contribuir para 
dar a vitória às eleições directas: 

«O poder executivo, movido da ambição, procura su
bornar, corromper e peitar as eleições (...) não é possível 
que as eleições deixem de ser feitas sem alguma influência 
(...) mas na eleição indirecta são mais os meios de subornar 
e corromper; quando, pelo contrário, na eleição directa não 
há tantos meios de corrupção, é maior o número de obstá
culos que se opõem a que manobre a corrupção) >» =«. 

3.4. Pela causa da Nação 

«Se houver um rei, para o futuro que pretenda der
rubar a causa da Constituição com outro monarca inimigo 
deste sistema, ficando a nomeação do chefe pertencendo 
ao rei, poderá arruinar a causa da Nação» " . 

Quem assim se pronuncia é Ferreira da Silva, a respeito do 
n.° 6 do artigo 105 do Projecto Constitucional, que estipula que o 
rei tem a prerrogativa de «nomear os comandantes da força armada 
de terra e mar». A crítica de Ferreira da Silva àquele enunciado 
é partilhada pela maioria dos deputados, a qual não considera con
veniente, para a liberdade pública, que a nomeação dos chefes mili
tares fique a cargo do rei. Vários constituintes propõem que tal 
competência seja atribuída às Cortes, no sentido de assegurar a 
escolha de indivíduos fiéis à causa pública ^̂ , mas acabará por 
vencer o projecto de Xavier Monteiro, segundo o qual «o rei nomeia 
os generais, excepto quando a liberdade da nação estiver em pe
rigo» ^̂ . Tanto a proposta vencida, como a vencedora, transpiram 
a mesma idéia de que, não sendo a causa do rei a causa da nação, 
é necessário acautelar esta dos intentos daquele. O equilíbrio de 
poderes, vimo-lo já, constitui um dos temas que as (fortes mais 
apregoam contra a tirania do executivo. Contudo, torna-se evidente, 
para os deputados, que o processo mais eficaz para obstar ao des
potismo régio é o cerceamento do espaço político do monarca. Só 

56 S A R M E N T O , D. C. C, t o m o I I I , ses são de 27 de Agosto de 1821, p . 2031. 
57 F E R R E I R A DA SILVA, D. C. C, t o m o V, sessão de 23 de Novembro 

de 1821, p p . 3193-3194. 
58 Cfr. i n t e rvenções de CASTELO BRANCO, MOURA, MARGIOCHI, GI

RÃO e VILELA, D. C. C, t o m o V, sessão de 23 de N o v e m b r o de 1821. 
59 D. C. C, t o m o V, sessão de 26 de N o v e m b r o d e 1821, p . 3218. 
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um equilíbrio favorável ao Parlamento pode diminuir os riscos de 
usurpação que o todo o Poder Executivo contém potencialmente. 

A recusa do veto régio e do bicameralismo são os trunfos 
maiores das Cortes Constituintes na sua estratégia de limitar os 
poderes régios. Logo no debate do artigo 21 das Bases, fica assente 
que o rei não pode obstruir o exercício dos deputados porque, como 
afirma Manuel Carvalho: 

«Ninguém melhor do que o Sábio congresso da Nação 
conhece os interesses dela e a ninguém compete melhor 
cuidar neles. Os Povos não são feitos para o Rei, os reis 
são feitos para os Povos. O rei que é bom rei não pode 
querer outra coisa senão a felicidade dos seus Povos. E, 
nestas circunstâncias, o rei não precisa de veto, porque 
ele não deve proibir o que é para a felicidade dos Povos. 
Se ele impede esta vontade do seu povo, então não é rei, 
é o inimigo da Nação» ^°. 

Os desígnios da Nação, expressos pelos seus representantes, não 
podem ser sufocados pelo monarca, é o sentimento maioritário das 
Cortes. Apenas um número reduzido de deputados se levanta para 
defender o veto régio em nome da necessidade de moderar o ímpeto 
das Cortes: 

«Os representantes querem legislar sobre tudo (...) 
legislando sobre tudo, o seu poder é ilimitado e por isso 
é necessário que haja embaraço a esta precipitação e que 
haja quem estorve a sua demasiada legislação» ®\ 

O receio da criação de um «poder legislativo despótico», nas 
palavras de Camelo Fortes, merece forte repúdio da maioria dos 
deputados. Para estes, o veto régio não se destina a prevenir as 
usurpações do poder legislativo, pois o perigo está, simplesmente, 
noutro lado: 

«As usurpações do poder legislativo nunca duraram 
séculos. Há exaltações dos corpos legislativos, mas têm 
sido muito poucas e pouco duradouras; o que se deve acau
telar são as usurpações do poder executivo que passam 
de geração em geração» ^. 

É o despotismo régio que preocupa a Assembléia; a ditadura 
legislativa, essa, até pode ser bem vinda se a salvação da Pátria 

60 D. C. C, t o m o I, sessão de 23 de Feverei ro de 1821, p . 145, subl inhados 
nossos. 

61 CAMELO FORTES, D. C. C, tomo I, sessão de 22 de Fevereiro de 1821, 
p. 135. 

«2 XAVIER MONTEIRO, D. C. C, tomo V, 2 de Novembro de 1821, p. 2892. 
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estiver em jogo, como afirma, de modo peremptório, Fernandes 
Tomás, em resposta ao discurso de Guerreiro *'. 

«O Sr. Guerreiro supôs todo o perigo dimanado pela 
ambição das Cortes e não supôs nenhum pelo Poder exe
cutivo (apoiado). Tremem-lhe as carnes em pensar que se 
queira estabelecer, num caso muito urgente e muito extraor
dinário, uma ditadura, mas eu declaro que se é para salvar 
a Nação, não digo uma ditadura, senão duas e trinta que
rerei que se estabeleçam, se é possível, e que por isto não 
se me arrepiam os cabelos: arrepiam-se-me os cabelos pelo 
contrário. Eu, vendo atacada a segurança da Nação, não 
reconheço outra lei que a salvação da Pátria e há-de ser 
salva de qualquer modo (...) A salvação da Pátria é a pri
meira lei. Nós jurámos que a casa de Bragança há-de reinar 
em Portugal, mas se a salvação da Pátria exigir que não 
reine, não há-de reinar» " . 

A causa da Nação é a primeira causa à qual todas as outras 
devem subordinar-se — eis o princípio que está por detrás de todas 
as grandes decisões políticas das Cortes. O rei era intocável, era 
o «centro línico do poder», agora está submetido aos interesses 
nacionais, daí que não possa servir-se do veto absoluto pois isso 
dar-lhe-ia a possibilidade de se opor à vontade da Nação. São as 
conveniências públicas que ditam a lei, é de acordo com elas que 
as Cortes concedem ao monarca o direito a um veto puramente sus-
pensivo: 

«Vejo que a este Augusto Congresso não lhe importa 
o homem, importa é sim estabelecer o que convém à 
Nação, o que é conforme aos seus imprescritíveis direitos. 
Nós estamos constituindo a Nação; estamos fazendo a lei 
fundamental que deve governar-nos; nesta lei figuram os 
poderes não figuram os homens; os homens nada nos im
portam, importa-nos imicamente constituir esta lei de 
maneira conveniente aos lugares que eles hão-de ocupar. 
(...). O Rei como homem não entra em nossas discussões; 
como ocupando a primeira magistratura do reino, devemos 
considerar, e muito reflectidamente, o modo porque con
vém à Nação que ele ocupe esta magistratura (...). Por con
seqüência, quando se trata de veto, é nossa obrigação sa
grada que isto seja estabelecido do modo que melhor 
entendermos que convém à Nação» *̂  

63 Cfr. GUERREIRO, D. C. C , t o m o V, sessão de 24 de Outubro de 1821, 
p . 2778. 

64 D. C. C, t o m o V, 24 de Outubro de 1821, pp . 2784-2785, sublinhados 
nossos . 

65 CASTELO BRANCO, D. C. C, t o m o V, se s são de 5 de N o v e m b r o de 1821, 
p . 2950. 
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o veto suspensivo já não obstrói a acção legislativa, pois trata-
-se de, nas próprias palavras de um parlamentar, «uma simples con
sideração da parte do rei» °\ Assim, no caso de a lei não ser san
cionada pelo monarca, regressa às Cortes; se, aqui, voltar a merecer 
a anuência da pluralidade dos votos (o artigo 90 do Projecto Cons
titucional previa 2/3 dos votos) o rei terá que dar a sua sanção 
logo que ela lhe for, de novo, apresentada (o art. 90 previa um prazo 
de dez dias). Na eventualidade de o monarca não assinar a lei de 
imediato, «será a lei publicada em Cortes pelo Presidente», de acordo 
com a proposta de Guerreiro, aprovada pela Assembléia ®̂  Deste 
modo, o veto régio é convertido, no programa político das Cortes 
Constituintes, em pura formalidade, sendo afastadas as propostas 
moderadas, nomeadamente a de haver um intervalo de uma legis
latura antes de voltar a debater-se uma lei vetada pelo executivo, 
tal como propunha Serpa Machado citando o caso da Constituição 
de Cadiz e da Francesa de 91 *̂. 

Também o bicameralismo é rejeitado — uma segunda câmara 
iria ter o mesmo papel confinador da actividade legislativa dos 
deputados que o veto absoluto, como afirma Fernandes Tomás: 

«Dar ao rei o veto absoluto serviria de dano à nação 
porque estorvaria a marcha da nossa reforma. Mas per
gunto eu: uma segunda câmara com a mesma autoridade, 
não produzirá os mesmos males? Eu entendo que produz 
os mesmos ou maiores. Se não é conveniente que o rei 
tenha veto absoluto, será conveniente que a segunda câmara 
tenha este veto?» ®̂. 

Para o mesmo deputado, o regime bicameral dos Estados Unidos 
e da Inglaterra não deve influenciar a Assembléia, pois «não nos 
convém, nas nossas actuais circunstâncias, o poder de legislar senão 
em um corpo que represente a nação e em quem ela deposite os 
seus poderes, encarregando-o de fazer as leis com que haja de se 
governar» °̂. 

Outros argumentos são avançados na defesa da câmara única. 
Pereira do Carmo apelará para os usos antigos: 

«Correndo eu os setecentos anos de vida política desta 
monarquia, nada vejo em sua História que se assemelhe 

66 CASTELO BRANCO, D. C. C, t o m o V, s e s s ã o d e 2 de N o v e m b r o d e 1821, 
p . 2900. 

67 Cfr. D. C. C, t omo V, sessão de 5 de Novembro de 1821, p . 2952. 
«8 Cfr. D. C. C, t omo V, sessão de 2 de Novembro de 1821, p . 2894. 
69 D. C. C, t omo I, sessão de 26 de Fevereiro de 1821, p . 162. 
0̂ D. C. C, t omo I, sessão de 26 de Fevereiro de 1821, p . 162. 
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com o estabelecimento de duas câmaras (...): eu não vejo 
senão Cortes e Rei, Rei e Cortes» " . 

Xavier Monteiro, por seu lado, evoca o exemplo da Constituição 
de Cadiz: 

«Tanto o veto absoluto como as duas câmaras são 
inadmissíveis na Constituição Portuguesa por menos libe
rais do que as bases da Constituição espanhola, cujo libe
ralismo de princípios nós não podemos restringir sem nos 
afastarmos das Procurações que os Povos nos confia
ram» ^̂  

Todos estes argumentos convergem afinal no mesmo sentido. 
Repudia-se o bicameralismo, essencialmente porque «o estabeleci
mento de duas câmaras facilita muito mais ao poder executivo o 
poder de ascender à arbitrariedade» ^̂ . 

O tão falado equilíbrio de poderes constitui, enfim, um estribilho 
das Cortes na tentativa de harmonizarem no plano dos princípios, 
a causa do rei com a causa da Nação. Mas, na prática política, esse 
equilíbrio revela-se inviável. A balança ou pende para um lado ou 
para o outro. Os deputados estão convencidos disso, por isso optam, 
sem concessões, pelo seu poder — o legislativo. O poder absoluto 
mantém-se, mas, a diferença entre o déspota do Antigo Regime e os 
Parlamentares que, no sistema Constitucional, detém as rédeas do 
mando, é, para os revolucionários vintistas, completa: 

«Se é necessário, pois, digo eu, que este poder absoluto 
e ilimitado resida nalguma parte, convém mais que ele resida 
nas mãos de um homem só, que pode ter boas ou más quali
dades, que pode ser prevertido por uma educação má; um 
homem que a nação não escolhe, que se vê obrigado a rece
ber? Nas mãos dele é que a nação há-de depositar os seus 
poderes ilimitados? Porventura é isto prudente? Não é me
lhor que este poder absoluto, pois que não é possível o deixar 
de existir em alguma parte, não é melhor, digo eu, que 
esteja representado nos representantes da nação? Que esteja 
naqueles em que ela pôs plena confiança? Que mal pode 
isto fazer?» ''*. 

71 D. C. C, tomo I, sessão de 23 de Fevereiro de 1821, p. 140. 
72 D.C. C, t o m o I, sessão de 22 de Fevere i ro de 1821, p . 137. 
73 GUERREIRO, D. C. C, tomo I, sessão de 22 de Fevereiro de 1821, p. 135. 
74 FERNANDES TOMAS, D. C. C, tomo I, sessão de 26 de Fevereiro de 
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4. «Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus» 

Referindo-se ao povo português. Ferreira de Moura, em discurso 
dirigido ao monarca, comenta: 

«Povo tão dócil que muda as suas leis fundamentais no 
meio da maior tranqüilidade, que sabe frenar o impulso de 
paixões contrárias, que sabe obedecer, que sabe pedir, e que 
até sabe reclamar» '°. 

Mais à frente, o deputado, debruçando-se sobre o ambiente vivido 
apôs o acto eleitoral de Dezembro de 1820, afirma: 

«Os cidadãos(...) tornaram contentes e pacíficos ao tem
plo, dar graças ao criador e ao seio de suas famílias fazer 
votos pela felicidade de seu país. Ah! Senhor, que espectá
culo este! Muito mais digno de admiração quando se com
para com os movimentos convulsivos e frenéticos com que 
alguns povos, infelizmente, só têm empreendido mudanças 
para passarem de um despotismo ao outro» ''^. 

Um povo pacífico e uma revolução ordeira, eis as imagens que 
se desprendem do discurso de Ferreira de Moura. Uma revolução deve 
ser ordeira, pois quando transborda os limites da ordem, anula-se a 
si mesma como projecto regenerador, tornando-se numa outra forma 
de despotismo. O equilíbrio, a disciplina, são aliados da Revolução. 
A desordem, a anarquia, são aliadas do despotismo. 

Na raiz deste pensar a Revolução como uma ordem que é neces
sário salvaguardar dos «movimentos convulsivos e frenéticos», está, 
indubitavelmente, a experiência jacobina, a qual fez gorar a crença 
romântica, dos revolucionários liberais, nas virtudes populares" . 
Para a consciência liberal pós-thermidor, o grande inimigo do regime 
representativo deixa de ser o despotismo régio, para ser o despotismo 
das massas populares. Os ecos desse trauma primeiro da consciência 
liberal chegam, quase intactos, a 1820. Ainda que o comportamento 
do povo português mereça o elogio e a confiança dos deputados, 
como a intervenção de Ferreira de Moura patenteia, a imagem das 
convulsões populares, da Paris jacobina, não se apaga das suas 
memórias. «Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus», diz Castelo 
Branco Manuel" . Ao lado do perigo da usurpação regia ergue-se o 
perigo da usurpação popular. Contra ambas se define o poder das 
Cortes, a arma mais eficaz do sistema representativo. 

1821, p. 163. 
75 D. C. C, tomo II, sessão de 9 de Julho de 1821, p. 1435. 
76 Ibidem. 
77 O discurso liberal pós-thermidor assume frontalmente, esquecidos os 

romantismos revolucionários, a defesa dos interesses das novas elites sócio-
-políticas. 

78 D. C. C, tomo VI, sessão de 4 de Janeiro de 1822, p. 3592. 
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4.1. «A liberdade é como o vinho forte: 
bebido de repente, transtorna e faz perder o juízo» '*. 

«A soberania reside essencialmente em a Nação. Não 
pode, porém, ser exercida senão pelos seus representantes 
legalmente eleitos». 

O Congresso manifesta um acordo unânime em relação a este 
parágrafo do artigo 26 do Projecto Constituicional. No plano teó
rico, o povo é o novo detentor da soberania, mas, no domínio prá
tico, só os seus representantes podem exercitá-la: 

«Uma coisa é a soberania e outra coisa é o exercício 
da soberania por meio da representação nacional. A sobe
rania está na nação, o método de exercer esta soberania 
é por meio da representação nacional» *°. 

O princípio da representatividade —o dogma número um do 
projecto liberal— afirma-se, na Constituição, não apenas no puro 
sentido de explicitação da nova filosofia política, mas, também, 
contra uma das imagens chave que a consciência liberal constrói 
em torno do jacobinismo — a da usurpação do poder pelo povo: 

«A Nação elegeu-nos porque reconheceu que não podia 
exercer a soberania; e por isso foi necessário que escolhes
sem alguém que a exercitasse em seu nome. Ora este reco
nhecimento que o povo não pode exercer por si a soberania 
e que deve delegá-la em alguém que a exercite, é que eu 
quero que se inculque bem aos povos por uma lei funda
mental para que nenhuma porção de indivíduos, nenhum 
indivíduo, em particular, se persuada que ele pode exercitar 
por si a soberania. De se ter posto em esquecimento este 
princípio, é que muitas associações dos povos em Paris 
arrogaram a si a autoridade legislativa» *\ 

A idéia de que o exercício da soberania pertence ao legislativo, 
será repetida, nas Cortes, até à exaustão. Este facto é revelador de 
uma insegurança essencial, da parte dos deputados, em relação ao 
futuro do princípio representativo. Insegurança que provém, em 
boa parte, do temor de que a posição de poder que os deputados 
definiram para si mesmos seja subvertida pela desobediência po-

79 MOURA, D. C. C, t o m o I I I , ses são de 8 d e Agosto d e 1821, p . 1820. 
80 MOURA, D. C. C, t o m o I I I , ses são de 22 de Agosto de 1821, p . 1988. 
81 MOURA, D. C. C, tomo III, sessão de 10 de Agosto de 1821, pp. 1848-1849. 
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pular. Daí a necessidade de vincar a diferença de estatuto que cabe 
a cada parte: 

— Aos deputados cabe o poder «amplo e absoluto»*^. 
— Aos povos cabe obedecer, di-lo Fernandes Tomás: 

«Pois aos povos depois de nos constituírem legislado
res, ficou-lhes sombra de soberania? A obrigação do povo 
é obedecer. Quando ele gozou do seu direito foi quando 
nos constituía seus legisladores; depois que fomos feitos 
legisladores a nossa autoridade é mandar e a do povo é 
obedecer, não a nós, mas à lei; eles não obedecem aos Depu
tados, obedecem à lei. Conseguintemente, o povo há-de 
receber a Constituição tal qual se lhe apresentar, muito 
na consideração que o Congresso não faz senão uma Cons
tituição que tem por fim a felicidade da Nação. Por isso 
o povo há-de muito voluntariamente obedecer» ̂ .̂ 

A estabilidade das novas instituições exige o acatamento dos 
povos. A desordem e a anarquia são inimigas do regime liberal. 
É, justamente, essa hipótese que se receia quando, em face do 
artigo 28 do Projecto Constitucional, sobre a alteração da Consti
tuição, os deputados refutam as procurações livres dos povos: 

«Os inconvenientes que podem resultar de se deixar 
aos povos a liberdade de darem ou de recusarem as pro
curações, todos os vemos. Está assentado que a soberania 
reside na Nação, mas que ela não a pode exercitar senão 
por meio dos seus representantes: eis aqui, porém, que se 
dá ao povo o exercício da soberania; eis que se vem a dar 
às comarcas a faculdade de dizerem, umas que é justo que 
se faça esta alteração; outras que não é justo. Eis as 
comarcas em colisão entre si; os membros das juntas elei
torais em oposição uns com os outros, e uma verdadeira 
anarquia» ^̂ . 

Pôr os povos a discutir se sim, ou se não, a Constituição deve 
ser reformada, é sinônimo de convulsões sociais. As Cortes não se 
podem permitir tal situação e devem usar, com firmeza, os amplos 
poderes de que dispõem: 

A Nação «deu amplíssimos poderes^" à Assembléia 
para fazer a Constituição como entendesse, e obrigando os 

82 MOURA, D. C. C, t o m o I I I , sessão de 13 de Agosto de 1821, p . 1870. 
83 D. C. C, t o m o V, sessão de 5 de N o v e m b r o de 1821, p . 2949. 
84 MOURA, D. C. C, t o m o I I I , sessão de 13 de Agosto de 18; i , p . 1875. 
85 «Amplíssimos poderes» que só têm duas restrições: a religião e a 

dinastia — muito invocadas nas Cortes e referidas, nomeadamente, poi' Macedo, 
nesta discussão. Cfr. D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1873 
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povos a estar por tudo que estas Cortes determinarem. 
Supondo, pois, que estas (fortes, em conseqüência do am
plíssimo poder, determinam que se dêem as procurações 
especiais, ninguém pode negar que os povos estão obri
gados a dá-las e a reconhecer a reforma como constitucional. 
Se isto assim não fosse, seguir-se-iam, na prática, inconve
nientes muito grandes, quais os tumultos e desordens, por
que os povos quereriam discutir sobre o ponto que se pre
tendia alterar, o que não convém» ^^ 

A maioria das Cortes está convicta da incapacidade da popu
lação no que respeita ao exercício da soberania e dos maus resul
tados que daí adviriam para a ordem social. Torna-se, pois, funda
mental vincar bem a irredutibilidade da condição de simples cidadão 
com a participação na soberania. Ao cidadão, apenas compete esco
lher os seus representantes. A estes cabe tomar as decisões que 
convém ao país. Não pode haver margem para equívocos em relação 
à diferença total de estatuto entre os eleitores e os representantes 
da nação — esta a finalidade do protesto de Borges Carneiro contra 
o alvitre, de Leite Lobo, para ser suprimida a última parte do 
artigo 84, segundo a qual a lei obriga os cidadãos sem dependência 
da sua aceitação. Borges Carneiro afirma: 

«Não aprovo para se tirar toda a ocasião de se poder 
estabelecer um princípio revolucionário, a saber, que as 
leis, ainda depois de sancionadas, não podiam ter vigor 
sem serem aceites pelo povo, ou umas tantas câmaras, 
como se pretendeu em França, durante a sua revolução. 
Para destruir este falso princípio é que se acrescenta esta 
última parte do artigo» 87 

Nestas palavras, a referência à França jacobina é explícita. 
O que se condena é o formulário da Constituição de 1793, ao per
mitir que os povos cooperem na formatura da lei *\ Este caracter 
basista, de inspiração rousseauniana, da ideologia da última fase 
da Revolução Francesa, merece um repúdio completo — em sintonia 
com o pensamento liberal da época— da parte dos revolucionários 
vintistas, convictos de que a ingerência das populações nas esferas 
de decisão, conduz inevitavelmente à anarquia. 

88 BORGES CARNEIRO, D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, 
p. 1872. 

87 BORGES CARNEIRO, D.C.C., tomo V, sessão de 29 de Outubro de 
1821, pp. 2843-2844. 

®̂  Segundo a Constituição de 1793, a lei, após ter sido elaborada na 
assembléia de representantes, deve ser enviada a todas as comunas da Repú
blica (art. 58), as quais têm a possibilidade de, no prazo de 40 dias, contes
tarem a lei (art. 59-60). 
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4.2. Liberdade ou coacção 

«O que é procuração? É um mandato espontâneo e 
livre, pelo qual qualquer pessoa comete a outra, certa por
ção de poderes que lhe competiam. Logo o primeiro requi
sito é a espontaneidade do constituinte, logo onde não há 
espontaneidade não há mandato, não há procuração. Se, 
acaso, pois, determinássemos que as Cortes passassem um 
decreto pelo qual se obrigavam os povos a dar procurações, 
estas procurações seriam inteiramente coactas, não eram 
mais que uma formalidade ridícula» ®̂. 

Através de Macedo, estamos perante a voz minoritária dos que, 
na Assembléia, defendem as procurações livres para a alteração da 
Constituição. Trata-se de um grupo restrito, no qual se destacam, 
contudo, nomes sonantes, como os de Fernandes Tomás, ou Cas
telo Branco *°. 

Que argumentos invocam estes deputados para tomarem posi
ção contrária à da maioria? 

a) Por um lado, a fidelidade aos princípios liberais. Assim, 
Freire comentará que: 

«Não é nada liberal impor obrigações aos povos, é 
preciso dar-lhes a maior liberdade para conservarem ou 
alterarem a sua constituição (...). Ninguém pode dar o que 
não tem: as Cortes ordinárias não possuem poderes de 
Cortes Constituintes, logo elas não podem obrigar os povos 
a que lhes confiaram poder para fazer aquilo que só com
pete às Cortes Constituintes; pois que esta obrigação, ou 
antes violência, importa o uso de uma autoridade que elas 
não têm, e, por conseqüência deve ficar livre aos povos 
o darem ou não darem este poder aos seus Deputados»*^. 

Macedo, por seu turno, parte do conceito de Constituição para 
provar a falta de autoridade das Cortes no que concerne à exigência 
de procurações aos povos: 

«Que é Constituição? É o pacto social que fazem os 
povos, a fim de conseguirem os fins da sociedade. Ora não 
será contrário à natureza da missão do Congresso obrigar 
os povos a que alterem, contra sua vontade, este mesmo 
pacto social? O pacto não pode dissolver-se sem mútuo 

89 MACEDO, D.C.C., tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1873. 
»o Cfr. votos escritos apresentados por FERNANDES TOMAS e PEL 

XOTO, ambos assinados por vários deputados. D. C. C, tomo III, sessão de 
18 de Agosto de 1821, p. 1931. 

»i D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1870. 
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consentimento das partes, da mesma sorte o pacto social 
não pode dissolver-se sem mútuo consentimento dos povos. 
Por isso, creio que é contra a natureza da missão das Cor
tes, obrigar os povos a darem as procurações especiais»®^. 

b) Por outro lado, não vêem como a liberdade de mandatos 
pode suscitar tumultos e conflitos sociais, a menos que as alterações 
propostas sejam lesadoras dos interesses dos povos: 

«É possível, diz Freire, haver alguma desordem, alguma 
fermentação e algum tumulto convencido, mas quando acon
tecerá isto? (...) quando a alteração proposta for contra o 
interesse dos povos e contra a opinião pública, quando se 
quiserem duas câmaras, quando se quiser veto absoluto, 
quando se quiser suprimir a liberdade de imprensa, etc, 
e, neste caso, qual é mais conveniente, que os povos digam 
francamente a sua opinião, ou que se insurjam, pois não 
há arbítrio, ou submeter-se ou resistir»®^. 

O modo de pensar liberal é aqui completamente invertido: não 
são as Cortes que têm que se precaver contra os povos e as suas 
tendências latentes para a insubordinação, mas sim os povos que 
devem estar alerta em relação ao poder e resistir-lhe se este deixar 
de ser fiel ao programa liberal. Freire coloca-se, não do ponto de 
vista da instituição, mas do ponto de vista oposto. O inimigo poten
cial são as próprias Cortes. Em coordenada semelhante se coloca 
Fernandes Tomás: 

«Todos os homens, quando se juntam em sociedade e 
concorrem para se fazer a Constituição, ou lei, pela qual se 
devem regular e os seus direitos, devem, portanto, exami
ná-la com muita freqüência (...). A Nação, pois, tem a ser 
informada pelos Escritores públicos que lhes mostrarão a 
necessidade que há-de alterar tal ou tal artigo: por isso 
não se deve recear a anarquia; nem mesmo é novo no 
mundo uma Constituição, depois de feita, se mande ao povo 
para a ver. O que se quer é que a Nação tenha uma lei 
fundamental e que a faça feliz. Para a Nação ser feliz, é 
preciso que ela mude de lei, quando a experiência mostrar 
que ela não é boa (...). A que propósito há-de a Nação dar, 
aos seus procuradores, uma liberdade ampla, para alterarem 
a Constituição? Certamente não o fará, pois, aliás, a alte
rariam em todos os seus pontos» •94 

92 D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1871. 
98 D. C. C, tomo III, sessão de 13 de Agosto de 1821, p. 1921. 
»4 D. C. C, tomo III, sessão de 17 de Agosto de 1821, pp. 1925-1926. 
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Tanto o discurso de Freire, como o de Fernandes Tomás, são 
emitidos de um lugar exterior ao poder. Perante o futuro do novo 
organismo que detém a chefia do país, aqueles deputados manifes
tam, não a determinação do profissional da política na defesa das 
instituições, face aos perigos vindos de fora, mas, antes o cepticismo 
de quem, pensando, talvez, que nenhum regime é imune à corrosão, 
não troca a fidelidade ao ideal, pelo poder. 

4.3. Imagens da «Franga no tempo de Robespierre» — usurpação das 
massas ou do partido da Montanha? 

Em relação à possibilidade, aberta no artigo 83, de um deputado 
poder ser removido das suas funções «por causa gravíssima», com 
a aprovação de 2/3 dos seus colegas, o deputado Brito manifesta a 
sua oposição nestes termos: 

«Se o Congresso fosse juiz dos seus membros para 
expulsá-los do seu seio, viria a ser juiz em causa própria, 
excluindo aqueles que mais o incomodassem (...) viria a 
exercer o ostracismo». O deputado nomeia, depois, o exem
plo da França jacobina, chamando a atenção para o «perigo 
de dar, por este modo, uma influência decisiva, nas deli
berações, ao partido dominante que é o mesmo que dar 
lugar à tirania, a qual, nas Assembléias, não é menos peri
gosa que nos Governos de um só, como, não há muito, 
acabámos de ver em França, no tempo de Robespierre, e 
partido da montanha, desde que se desembaraçou dos maio
res homens do partido oposto» ®\ 

Através de Brito, somos postos perante uma das representa
ções, sobre a França da Convenção, produzidas na Assembléia. O ini
migo da liberdade francesa é, aqui, a tirania do partido jacobino 
e não os excessos populares. É dentro do parlamento que o grupo 
afecto a Robespierre consegue impor, arbitrariamente, a sua von
tade, expulsando os deputados girondinos. Esta imagem desculpa-
biliza a entidade regia em relação ao problema da usurpação de 
poderes, uma vez que afirma tal tendência como inerente a todo 
o poder. 

Mas, a par desta interpretação da França jacobina que põe a 
tônica no despotismo da Assembléia legislativa, temos uma outra, 
talvez mais comum, que vê na usurpação das massas populares o 
agente principal da tirania: 

95 BRITO, D. C. C, tomo V, sessão de 26 de Outubro de 1821, p. 2812, 
sublinhados nossos. 
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«A face desastrosa que tomou a revolução francesa foi 
por não se observar o dogma de que a Nação, depois que 
elege, não tem direito de exercitar a soberania, que esta 
compete só aos representantes e que ainda bem não tem 
a Nação delegado a autoridade de fazer as leis, não pode 
ter mais autoridade»®^. 

Estas duas interpretações do período da Convenção francesa 
envolvem duas perspectivas diferentes sobre o liberalismo. Uma, 
cortando absolutamente com o passado, erege o poder das Cortes em 
baluarte da Liberdade, contra as usurpações do poder, vindas quer 
do lado do rei, quer do lado das massas. Outra aponta para uma 
solução de continuidade — não marginaliza a entidade regia da nova 
ordem e acredita no equilíbrio de poderes «porque a acumulação 
dos mesmos poderes, quer seja da parte legislativa, quer seja da 
executiva, é que resulta o despotismo» ®̂  

5. «O povo nunca se ilude: 
a condição de cidadania 

«Há muitos séculos que em Portugal não há cidade, há 
muitos séculos que em Portugal não há cidadãos no sen
tido rigoroso porque há muitos séculos em que os monarcas 
eram tudo, em que os Reis se intitulavam reis e senhores 
de tudo e os povos se chamavam vassalos» *̂ . 

Tal como em relação à entidade regia a atitude das Cortes se move 
entre dois sentimentos antagônicos, a fidelidade e a desconfiança; 
também em relação à massa do povo, a assembléia constituinte se 
sente cindida entre, por um lado, o receio dos tumultos populares 
e, por outro, a convicção liberal de que é o povo a base do regime, 
nele estando, em última análise, a sua salvaguarda. Porque, afinal, 
a revolução é feita em nome dos povos humilhados, reduzidos 
durante séculos, à condição de vassalos, pela tirania regia. São os 
direitos vilipendiados dos povos, a razão de ser da Revolução, é 
para os restaurar que um grupo de homens ousados, interpretando 
o sentir da Nação, lança fogo à monarquia despótica e instaura 
o regime representativo. O estatuto de vassalo é definitivamente 
banido. Agora, ergue-se, em seu lugar, o cidadão, orgulhoso dos 

»6 MOURA, D. C. C, tomo III, sessão de 10 de Agosto de 1821, p. 1848. 
97 MOURA, D. C. C, tomo I, sessão de 2 de Março de 1821, p. 198. 
98 G U E R R E I R O , D. C. C, t o m o I I I , ses são de 3 d e Agosto de 1821, p . 1769, 

sublinhados nosos. 
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seus direitos reassumidos. Mas será que todos podem usufruir o 
novo estatuto? Fernandes Tomás é categórico: 

«Todos somos cidadãos porque todos habitamos a socie
dade, todos a constituímos, todos concorremos para o 
mesmo fim e nos sujeitamos, para obedecer à mesma auto
ridade» ̂ .̂ 

Contudo, nem toda a Assembléia partilha esta opinião. Discutem-
-se os artigos 21 e 22 do Projecto Constitucional, os quais estabe
lecem a distinção entre portugueses e cidadãos portugueses. A favor, 
manifesta-se, entre outros, Anes de Carvalho que justifica a sua 
posição do seguinte modo: 

«Nos governos representativos, que não são Democra
cias, deve considerar-se esta distinção pela razão de que 
como os direitos da sociedade são tão respeitáveis que não 
podem estender-se a todas as classes e entretanto que os 
direitos cívicos devem abranger muitas mais classes que os 
direitos do cidadão, que estes se não identificam uns com 
os outros, mas admitem uma maior latitude e outros menos: 
é pois necessário que se admita a distinção» "°. 

Este argumento da respeitabilidade é rejeitado pelas Cortes. 
A ele sobrepõe-se a idéia de que todos os que fazem parte da socie
dade devem usufruir de iguais direitos: 

«A sociedade civil estabelece-se por unânime consenso 
de todos os seus indivíduos, por conseqüência todos con
correm, com a sua vontade, para a formação da sociedade, 
todos se obrigam aos mesmos encargos, todos sofrem os 
trabalhos da sociedade, logo devem ter iguais direitos» " \ 

Após a definição do conceito de cidadão português ^°^ sur
girão, nas cortes, outras questões relacionadas, igualmente, com o 
tema da cidadania, mas viradas já para a operacionalização do sis
tema liberal. Num dos primeiros planos, temos a matéria eleito
ral, referida no artigo 34 do Projecto Constitucional. O debate 
move-se entre duas alternativas: eleições directas ou indirectas. 

99 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 1 de Agosto de 1821, p . 1765. 
100 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 3 de Agosto de 1821, p . 1764. 
101 CASTELO BRANCO, D. C. C, t o m o I I I , sessão de 3 de Agosto de 1821, 

p. 1766, subl inhados nossos . 
102 De acordo com o a r t igo 21 da Const i tuição «Todos os Por tugueses são 

cidadãos». Constituição Política da Monarquia Portuguesa, Lisboa, I m p r e n s a 
Nacional, 1822, p. 11. 
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«A eleição directa é incompatível com a falta de instru
ção do povo português, principalmente nas províncias» "^. 

A eleição indirecta parece contornar aquele problema ao colo
car a escolha dos deputados nas mãos de um grupo de eleitores 
esclarecidos, pondo, assim, o regime fora da alçada de milhares 
de cidadãos, os quais, pela sua falta de preparação cultural e polí
tica, seriam, certamente, vulneráveis à influência dos caciques de 
Antigo Regime. Na base da defesa das eleições indirectas está, pois, 
a idéia de que o povo não está preparado para escolher os repre
sentantes da Nação. Moura di-lo com bastante ênfase, aludindo ao 
exemplo da França jacobina: 

«Quem apresentou, no auge do despotismo, a Robes
pierre? Quem apresentou, no auge do despotismo a Mira-
beau e a Marat? Foi o povo e as suas alucinações. Não 
duvido, pois, que o povo faça boa escolha para um desígnio 
geral; mas não o julgo idôneo para distinguir qualidades 
especiais: isto é o que o povo não pode fazer e nunca fez 
bem» 104 

Contra as eleições indirectas se vai pronunciar a maioria da 
Assembléia, pondo em causa o argumento da falta de preparação 
dos povos. Sarmento, dirigindo-se a Borges Carneiro "^ afirmará: 

«Parece-me que os argumentos dos ilustres preopinan-
tes que têm falado a favor da eleição indirecta, como foi o 
senhor Borges Carneiro, se fundam, principalmente, na pouca 
ilustração que há no povo português para fazer uma elei
ção de representantes capazes. Deixa-se bem ver que esta 
razão não é a mais lisongeira para a Nação e que, por mais 
douradinha que ela se enuncie, se estabeleça a necessidade 
de dar tutores à Nação: isto, além de não ser assim, é um 
argumento que, por si mesmo, se desfaz porque se o povo 
não tem bastante discrição para escolher, também irá esco
lher pessoas incapazes de eleger bons Deputados» "^ 

A nação não precisa de tutores — eis a opinião que conquista 
as Cortes. Assim, à pergunta de «quem é mais capaz de escolher e 
conhecer estes homens constitucionais», a resposta é incisiva: 

«É o povo, é a opinião pública que designa este homem 
ou aquele. Esta opinião pública está, no total da Nação e 

103 CORREIA SEABRA, D.C.C., t o m o I I I , sessão de 27 de Agosto d e 1821, 
p . 2U33. 

104 D. C. C, t o m o I I I , sessão de 29 de Agosto de 1821, p . 2077. 
nf n V^í^^^^^ CARNEIRO, pronuncia-se a favor das eleições indirectas. 

ir.» ;^A .S™° ^^ '̂ sessão de 27 de Agosto de 1821, p. 2032. 
D. D. C, tomo III, sessão de 27 de Agosto de 1821, pp. 2033-2034. 
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não em meia dúzia de pessoas; o povo nunca se ilude nestas 
cousas; (...) o povo conhece melhor que ninguém quem há-de 
tratar bem dos seus interesses (...) o povo, torno a dizer, 
quase nunca se engana; três ou quatro homens podem-se 
enganar; mas o resultado da opinião pública é sempre 
certo» ^°^ 

O povo não se engana e, ao contrário do que afirmam os parti
dários das eleições indirectas, está menos exposto à corrupção do 
que os eleitores, diz Peixoto: 

«O povo comumente isento das influências a que a classe 
dos eleitores está sujeita, não é, como ela, arrastado pelo 
espírito da ambição e parcialidade» "^. 

Depositar nas mãos dos povos a responsabilidade da escolha dos 
membros do poder legislativo, constitui, pois, «o principal baluarte 
da liberdade da Nação» ^'^. Finalmente, ainda nas palavras do 
mesmo deputado, as eleições directas permitem criar um elo mais 
estreito entre a Nação e os deputados, o qual só pode ser benéfico 
para os povos: 

«Quando os representantes forem uma emanação ime
diata dos representados, então haverá entre os povos e os 
seus Deputados um maior vínculo de confiança e responsa
bilidade muito favorável à causa pública e só então criará 
raízes, por todas as classes da Nação, o amor ao sistema 
representativo» "°. 

A vitória das eleições directas é uma manifestação flagrante do 
desejo das Cortes, de envolver a Nação no seu projecto político. Ao 
rejeitarem intermediários, os revolucionários anseiam pôr as popu
lações em contacto directo com o sistema liberal; responsabili
zando-as pela escolha dos dirigentes políticos querem, enfim, fazer-
-Ihes sentir o regime como algo que está nas suas mãos, que lhes 
pertence. 

Mas a que Nação se dirigem as Cortes? À Nação, tal como ela 
é definida no artigo 20 abrangendo «todos os Portugueses de ambos 
os hemisférios»? De modo algum. No que respeita ao direito de voto, 
o artigo 33 estipula a exclusão de uma série de grupos — «são 
excluídos os regulares excepto os das ordens militares, os estran
geiros posto que naturalizados, os criados de servir e os condenados 

107 FERNANDES TOMAS, D.C.C., t omo I I I , sessão de 29 de Agosto de 
1821, p . 2076. subl inhados nossos. 

108 D. C. C, t omo I I I , sessão de 27 de Agosto de 1821, p . 2035. 
" 9 Ibidem. 
110 Idem, pp. 2035-2036. 
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a prisão ou degredo». Este parágrafo suscitará enorme polêmica no 
que concerne à exclusão dos criados de servir. Está em jogo, nao 
tanto o estatuto econômico dos criados, mas sim o que este envolve 
— a dependência política face aos patrões. Moura, nomeadamente, 
apontará o caso do Alentejo, onde é freqüente as casas ricas terem 
muitos criados, os quais como «não têm interesses perpétuos, mas 
sim volúveis, estão numa necessária dependência de quem os ali
menta e por isso ocasionados a toda a espécie de sedução» " \ 
A assembléia partilha, maioritariamente, este ponto de vista, as 
opiniões, contudo, dividir-se-ão em relação ao aditamento de Guerreiro 
que propõe que sejam também excluídos do direito de voto os 
restantes trabalhadores manuais que não possuam capital conhecido 
de prosperidade ou de indústria "^ A proposta de Guerreiro implica 
a marginalização dos grupos econômica e socialmente desfavoreci
dos. A intervenção de Fernandes Tomás é bastante clara a este 
respeito: 

«O Congresso, privando os trabalhadores de votarem 
nas eleições, irá pôr a nação portuguesa em pior estado do 
que estava antes de se estabelecerem as eleições directas, 
por este modo, qualquer cidadão português não gozará do 
direito mais precioso que o homem pode ter na sociedade 
que é o de escolher aquele que o há-de representar. Se se 
admite o rico a votar, porque há-de ser excluído o que não 
tem nada»? "*. 

O aditamento de Guerreiro acabará por ser rejeitado e, deste 
modo, «o que não tem nada», nas palavras de Fernandes Tomás, 
terá também o seu lugar garantido no espaço liberal. Não se trata, 
propriamente, de uma vitória para as camadas agora admitidas no 
jogo político, alheadas que estão, por completo, das novidades da 
capital. Aliás, nem é, no fundo por elas que os deputados clamam. 
Os que os move é, antes, o sonho de um país novo, o ideal de 
uma pátria de cidadãos orgulhosos dos direitos readquiridos, 
após séculos de tirania. Em causa está, enfim, não tanto a realidade 
do país, mergulhado numa cultura ancestral, à qual os novos valores 
do liberalismo —cidadania, eleições, divisão de poderes, deputa
ção— aliados a uma certa interpretação da História, nada dizem, 
mas, sobretudo, a imagem do povo português que os revolucionários 
alimentam, a de um povo amante da liberdade e dos direitos de 
cidadania. É a este país ideal que as Cortes se dirigem. 

111 D. C. C, tomo III, sessão de 22 de Agosto de 1821, p. 1990. 
112 Cfr. D. C. C, tomo VIII, sessão de 17 de Abríl de 1822, p. 840. 
113 D. C. C, tomo VIII, sessão de 19 de Abril de 1822, p. 881. 
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6. «A liberdade de Imprensa: 
irmã gêmea dos Governos Constitucionais» 

«A sala estava elegantemente ornada, por ser toda 
forrada de damasco carmesim, com bambolins de cetim das 
cores nacionais, azul e branco, e, no centro da sala, um 
grande docel de veludo vermelho, cobrindo as armas nacio
nais do Reino-Unido, sustentadas sobre as hastes de quatro 
ricas bandeiras, sendo a primeira da parte direita, a Cons
titucional, toda de cetim, franjada de prata, tendo, no centro, 
bordada a ouro, num paralelogramo rectângulo de cetim 
azul, orlado de franja de ouro, a palavra Constituição ,Xr^ 114 

Os ornamentos da sala em que decorreu o acto de juramento 
da Constituição, dos empregados de uma instituição pública do Porto, 
não foi indiferente ao redactor da Borboleta Constitucional. Toda a 
solenidade e pompa da cerimônia surgem perante nós, através do 
tom enfático da descrição. E é esse o propósito do jornalista — per
mitir que o leitor, visualisando o ambiente, possa sentir a emoção 
forte que esse momento sagrado —o juramento da cartilha cons
titucional— despertou nos que participaram no acto. 

O jornalista ambiciona não apenas informar os leitores, mas 
fazê-los viver, partilhar os acontecimentos revolucionários. Toda a 
imprensa liberal é investida nesse papel considerado decisivo para 
os destinos nacionais — educar os povos, inculcar na sua mente, os 
novos valores. Com efeito, a incumbência de regenerar o país exige 
o vinculamento da população, pois só através da militância de todos, 
de uma espécie de auto-regeneração de cada um, é possível cumprir 
o programa liberal. Os revolucionários sentem que não basta tomar 
o poder, que é necessário, também, tomar as consciências, aliciando-
-as para os novos princípios. Os jornais arrebatam com gosto, tal 
tarefa: comunicar a boa nova, o nascimento do regime constitucional 
e educar, educar. 

6.1. Informar, propagandear, educar 

A ignorância é apontada como a grande arma do despotismo: 

«Já nós dissemos que coisa nenhuma obstaria aos pro
gressos do bem-estar dos povos, das suas imunidades e fran-
quezas, senão a sua ignorância, prejuízos e indolência. 
É preciso, pois, que os povos não durmam porque seus 
inimigos estão alerta!»"^. 

114 Borboleta Constitucional, n.» 253, de 9-XI-1822, p. 1. 
115 Gazeta de Portugal, n." 28, de 2-VIII-1822, p. 1. 
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Os jornais pretendem romper esse mundo fechado que é o da 
esmagadora maioria da população portuguesa, que vive alheada das 
grandes mudanças políticas verificadas na capital. Para o povo, 
que carece em absoluto de sabedoria política, sentir o valor inesti
mável da liberdade, é necessário introduzi-lo no universo da cultura 
livresca, utilizando uma linguagem acessível: 

«Como é nossa intenção fazer este Diário somente para 
instruir a classe do Povo, que não tem instrução metódica 
de qualquer ramo de Literatura, ou Belas-Artes, adoptaremos 
não só figuras adequadas à compreensão vulgar, mas tam
bém frase mediana e chã, bem que pura e sem ornatos. 
Daqui vem o nosso título e a metáfora do nosso plano. Por 
isso a marcha que pretendemos sustentar, é de transcrever 
todas as Notícias, Idéias e Sistemas notáveis que voguem 
nos países aonde reina a sagrada liberdade nacional, ou, 
dora em diante, for reinando» "^. 

Reafirmam este espírito outros jornais, como por exemplo, o 
Português Constitucional Regenerado: 

«Comentar, explicar e ilustrar os públicos acontecimen
tos de alguma transcendência, promover, agitar e apresentar, 
sob todos os aspectos, as mais importantes questões de 
política e legislação, anunciar as novas obras que se publi
cam, extractá-las e fazer-lhe a crítica, divulgar e generalizar 
os descobrimentos, avisar o público do estado do comércio, 
da indústria, da agricultura e da saúde dos povos: denunciar 
ao tribunal da Pública Opinião, os erros e os abusos come
tidos nas diversas partes da administração, acusar os em
pregados que abusam da sua autoridade, recorrer num 
volver de olhos, o mundo inteiro, para dar conta do estado 
dos outros países, enquanto aos negócios que podem im
portar aos habitantes daquele para que se escreve; e ame
nizar esta imensa galeria, com oportunas excursões pelo 
florido campo da Literatura clássica, antiga e moderna, fazer 
tudo isto, fazê-lo com freqüência, reduzi-lo a poucas páginas 
e pô-lo ao alcance da multidão, é fazer um serviço eminente 
ao seu país e à civilização geral» 117 

Através deste processo de alfebatização político-cultural, os jor
nais anseiam criar um povo informado e dedicado à causa liberal, 
enfim, uma «opinião pública»: 

«Desejando nós, como cidadão amante do bem público, 
sermos útil à Nação, quanto caiba em nossas débeis forças 

116 Borboleta Constitucional, n.° 1, de 12-V-1821, p. 1. 
117 N." 40, de 18-IX-1821, p. 174. 

102 



e vendo claro quanto importa o criar uma opinião pública 
de que tanto a nossa terra necessita (...) começamos com 
o princípio do ano, a trabalhar em tão ponderoso assunto, 
dando à estampa a presente folha diária em que nos pro
pomos demonstrar as vantagens do Governo Constitucional 
e danos inerentes ao despotismo» ^̂®. 

O verdadeiro intuito da educação política, ministrada pela Im
prensa, é tornar, afinal, manifesta a distinção entre o bem e o mal, 
entre o regime constitucional e o regime despótico, através da sua 
oposição permanente: 

«A monarquia despótica faz tudo às ocultas, seja no 
gabiente, ou nos tribunais, a monarquia constitucional tudo 
patenteia, o povo ouve os debates sobre os negócios públicos 
e dando ali mostras, logo, da aprovação ou reprovação, 
muito melhor os Representantes conhecem a opinião pública 
e vão mais acertados nas resoluções. Em as monarquias 
despóticas, o bom do governo é a mentira, enganar é toda a 
maquiavelisse do Estado, mas a política das monarquias 
constitucionais é a verdade» "^. 

A pedagogia maniqueísta dos contos de fadas é aqui aplicada, 
sem modificações. Assim como a criança não tem dificuldade em se 
identificar com as figuras boas do conto e rejeitar as más, também 
o povo, ao ser confrontado com dois modelos — o despótico, asso
ciado à falsidade, mentira e perversidade e o constitucional, aliado 
à verdade e transparência— facilmente adopta o segundo. É, pelo 
menos, essa a esperança alimentada pelos liberais. 

A adesão do país ao novo sistema urge, o trabalho educativo da 
imprensa não pode ser em vão e, em última instância, quem não for 
liberal, não é português: 

«Parece que o espírito constitucional não devia andar 
só nos periódicos, nas conversações e nos teatros, mas 
também devia andar impresso, no peito, no coração e na 
alma do cidadão português e todo e qualquer que não seguir 
este sistema, não é português e não merece o nome de cida
dão» "°. 

Esta formulação, cheia de agressividade, explicita bem as apreen
sões dos revolucionários quanto aos sentimentos liberais do povo 
português. Assim, a Imprensa, na sua propaganda, procura não se 
cingir à caracterização política do liberalismo e, tentando cativar 

118 Patriota Portuense, n." 1, de 1-1-1821, p. 1. 
119 O Liberal, n.» 2, de 5-X-1820, p . 8. 
120 Lysia Degenerada, n." 4, de 17-1-1821, p . 3. 
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camadas da população mais sensíveis a outro tipo de discurso, apre
senta o projecto liberal não apenas como uma filosofia política de 
defesa da liberdade, da representação nacional, da constituição, mas 
também como um programa de reformas sociais e econômicas que, 
pela evidência da sua necessidade, pode sensibilizar determinados 
estratos sociais para o novo regime. É o caso do periodicista de 
O Liberal que à pergunta «Que querem ter os povos?», oferece, em 
resposta, um amplo parágrafo, no qual propõe um vasto reportório 
de medidas para fazer face aos males que afectam o país: 

«Reoresentação política, erário que mereça este nome, 
protecção ao comércio, animação à indústria; favor às letras 
taxadas até agora de contrabando; cuidado nas artes indus-
triosas; vigilância na marinha, que preserve os mares da 
piratagem para defesa do comércio; auxílio à definhada e 
moribunda agricultura; segurança individual; barateza dos 
gêneros; limpeza nas cidades; favor ao cidadão pacífico; 
conservação da propriedade; contas públicas; responsabili
dade a Ministros; prêmio ao merecimento; castigo pronto 
aos maus, infractores da lei; culto puro e inocente à nossa 
augusta Religião; beneficência rendosa às obras pias; pagar 
a cada um o preço do seu trabalho; empregar os braços 
úteis; abominar a ociosidade; trabalharem todos para o 
bem comum; dar os cargos a quem bem os sirva; poupar 
o cofre ideal das honras, que prostituídas são nada; vigo-
rizar a força armada e sustentar a palavra, o crédito público 
e a Lei» ^". 

Seguramente que, do público leitor deste jornal, nenhum, ou 
quase nenhum, terá deixado de se reconhecer em, pelo menos, uma 
das exigências formuladas pelo jornalista. 

Esta vertente propagandística e educativa do jornalismo liberal, 
estará excepcionalmente estampada nos chamados «Catecismos polí
ticos», textos vindos a lume, em diversos periódicos, com a finalidade 
de munir o público de uma cultura política básica. Na Borboleta 
Constitucional, por exemplo, o redactor aborda, sob a forma de 
perguntas e respostas, os seguintes temas: Capítulo I — Das Cortes; 
Capítulo II — Dos Governos em geral; Capítulo III — Do Governo 
Constitucional ^". Em número posterior "^ o texto é retomado com 
assuntos complementares (Capítulo I — Do Homem; Capítulo II 
— Das Sociedades; Capítulo III — Dos Deveres do Homem). O cate
cismo político, gênero importado de França, representa o esforço 
mais notável da imprensa revolucionária, para formar uma opinião 

121 N." 1, de Outubro de 1820, p.4. 
122 N.° 70. de 3-VIII-1821, pp. 3-4. 
123 N.° 72, de 5-VIII-1821, pp. 3 4 . 
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pública liberal, ou, na linguagem do periodicista da Borboleta, «dar 
incentivo ao desenvolvimento do Patriotismo do cidadão honrado», 
atitude que constitui «o primeiro dever do escritor jornalista, que 
pelos artigos do seu periódico, propaga o conhecimento dos suces
sos ocorridos» ̂ *̂. 

6.2. Combater os inimigos 

«A liberdade de prensa, de que estamos próximos a 
gozar, é, sem contradição, o mais seguro garante dos direitos 
do homem» "'̂ . 

O jornalista liberal não se limita ao papel educativo. A par, 
desenvolve, com idêntica militância, um combate persistente contra 
os inimigos do regime constitucional. Aliás, as duas orientações 
estão intimamente ligadas: A Regeneração só terá êxito se os povos 
forem educados para a assunção plena da cidadania e se os nostál
gicos políticos do passado forem neutralizados. O discurso das Cor
tes repete-se nos jornais, Estes sentem-se a participar, lado a lado 
com aquelas, no duro combate contra os adversários do regime cons
titucional. 

Em primeiro plano, eleva-se o despotismo, face ao qual o perio
dicista se sente lutador exímio: 

«Os déspotas temem as luzes da Imprensa como o ladrão 
nocturno teme os lampiões pelas ruas» 12a 

Mas não é só o despotismo, enquanto monstro do passado, que 
é hostilizado. Os hipotéticos desenvolvimentos nefastos do poder exe
cutivo preocupam sobremaneira a Imprensa que, à semelhança das 
Cortes, insiste na necessidade de os poderes do rei serem coartados 
para bem da felicidade dos povos: 

«O rei não pode ver tudo, vê-se continuamente cercado 
de pérfidos aduladores que dele esperam Graças e Mercês 
que o enganam e a quem de boa fé, contempla como vassa
los fiéis e daqui resultam todos os desastres do Povo.(...) 
É, pois, manifesta a necessidade de que o rei se coarte e 
restrinja na funestíssima faculdade de fazer o mal, e então, 
eis aí estabelecido o fausto império da Lei, eis o sublime 
poder da Constituição e eis a pública segurança e a ventura 
dos povos» ^". 

124 N." 17, de l-VI-1821, p . 1. 
125 o Verdadeiro Liberal, n." 1, de 1-III-1821, p . 1. 
126 o Campeão Português em Lisboa, n.° 2, de 13-IV-1822, p . 25. 
127 O Português Constitucional, n.° 2, de 23-IX-1820, p p . 1-2. 
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o Censor Lusitano, após reconhecer que todo o sed humano 
aspira ao poder, acaba por fazer recair os malefícios que essa ambi
ção comporta, no chefe do executivo: 

«Nenhuma dúvida pode haver de que também nos Go
vernos Representativos o amor do poder possa facilmente 
impelir algum dos membros (...) a atentar contra a liberdade 
civil, (...) base fundamental desta espécie de Governo, muito 
principalmente se na sua organização política, ou distribui
ção dos poderes, (...) se deixa tanta amplitude ao chefe do 
Poder Executivo, de modo que ele, impunemente, e sem 
risco, possa servir-se do braço de qualquer dos outros pode
res, o Legislativo, ou Judiciário, para oprimir a Nação e 
atentar contra a liberdade debaixo da sombra e paládio da 
Constituição» "^. 

Como diz outro jornal, O Liberal: 

«Todo o soberano que consultar, em lugar da adulação, 
a razão, convencer-se-á de que para reinar com glória e para 
governar com segurança é preciso reger a sua Nação, obede
cendo à virtude como qualquer outro vassalo» ̂ *̂. 

Decorrentes deste espírito, a recusa das Cortes de atribuir veto 
ao rei, será amplamente apoiada pela Imprensa liberal, a qual, na 
linha da sua veia educativa, explicará, em linguagem acessível, aos 
leitores, a filosofia subjacente a tal determinação. É o caso de O Cam
peão Português em Lisboa: 

«Quando uma Nação se declara soberana de direito e 
de facto, e começa a constituir-se, isto é, a fazer as leis orgâ
nicas que devem formar o seu Pacto social, não reconhece, 
nem pode reconhecer outa autoridade igual ou superior a 
ela, porque em tal caso não seria essencialmente soberana e 
se poria em contradição consigo mesma, logo, segundo estes 
princípios que são da primeira evidência, as nossas Cortes 
Constituintes não podiam nem deviam, nesse caso, dar o veto 
a El Rei ou procurar a sua aprovação porque, se a procuras
sem, mostravam, de facto, que reconheciam um outro poder 
igual ao da Nação e que se contradiziam consigo mesmo» 130 

O segundo inimigo do novo regime — segundo, só na ordem do 
enunciado — o fantasma do jacobinismo, também não é poupado 
pelos jornais. A Revolução Francesa se foi lição de liberdade para os 

128 N.° 4, de 30-IX-I822, pp. 79-80. 
129 N." 4, de 25-X-1820, p. 4. 
130 N.° XXXI, de 2-XI-1822, pp. 70-71. 
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povos oprimidos, foi também lição sobre os perigos em que pode 
incorrer um movimento daquele gênero. O Português Constitucional 
Regenerado veicula expressivamente a imagem que os liberais vin
tistas têm do processo revolucionário francês: 

«A Revolução Francesa é a escola das Revoluções (...), 
devemos, pois, na Revolução Francesa aprender a evitar os 
excessos e extravios que desonram e prejudicam aqueles 
povos generosos que ousam quebrar os ferros do despotismo 
e apelidar a liberdade (...) A história da Revolução Francesa 
deve ser o grande livro dos nossos homens de Estado, por 
ser aquela formidável convulsão política a maior lição que 
até agora têm recebido os Reis e os Povos: os reis para 
governar com justiça, usar do seu poder com moderação e 
não contrariar cegamente o voto geral dos seus súbditos, os 
povos para respeitar a autoridade, submeter-se à lei, não 
pretender reger-se, nem fazer justiça por suas mãos e, 
segundo o tempo e as circunstâncias, convenientemente 
aguardar toda a melhoria do zelo e da fadiga daqueles 
homens escolhidos em quem a sua boa confiança deposi
taram» " \ 

A idéia repetida e repetida em todos os periódicos liberais é a 
de que os extremos se tocam, os «excessos democráticos» rivalizam, 
em arbitrariedade, com o despotismo: 

«Quando a Assembléia fugia do Despotismo, caiu no 
excesso de Liberdade, que não é menos que Anarquia, ou o 
mesmo Despotismo reproduzido» •» " ^ 

Um outro jornal comenta: 

«Um apurado exame do que sucedeu na Revolução de 
França tem hoje revelado que o maior artifício dos ini
migos das alterações e mudanças úteis que este grande 
acontecimento entendia promover, foi o de excitar os exces
sos democráticos: e para quê? Para fazer cometer crimes 
execrandos em nome e debaixo do pretexto das doutrinas e 
dos princípios liberais, para exagerar depois o perigo destes 
princípios e destas doutrinas» ̂ ^̂ . 

A experiência francesa está gravada no espírito vintista e mesmo 
quando, por exemplo, o Astro da Lusitânia, ao evocar a indispensabi-

131 N.° 1, de l-VIII-1821, p. 1. 
182 O Português Constitucional, n.° 18, de 12-X-1820, p. 3. 
138 O Independiente, n." 3, de 27-XI-1821, p. 22. 
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lidade de restringir os campos de actuação, quer do rei, quer do povo, 
não se lhe refere explicitamente, é visível que a tem em mente: 

«Estreitando a soberania do povo dentro dos seus justos 
limites, não há coisa que recear se possa, arrancamos ao 
Despotismo, tanto dos indivíduos, como das Assembléias a 
sanção aparente que ele julga tirar do consenso que o manda, 
pois que em tal caso nós lhe mostraremos que um tal con
senso, ainda que real fosse, nada pode sancionar. O povo 
não tem direito para matar um inocente, nem para reputar 
culpado, um único acusado sem provas legais. O povo não 
tem direito para atentar contra a liberdade de opinião, 
contra a liberdade religiosa, nem contra as fórmulas judi
ciais, protectoras da Liberdade; nenhum Déspota, nenhuma 
Associação pode exercer um tal direito com dizer que a 
Nação o revestiu dele» ""*. 

Logo, noutro momento, aludindo o Astro expressamente à Revo
lução Francesa, o seu repúdio fica bem patenteado: 

«Ninguém há que ignore, quais foram em nossos dias 
as circunstâncias que acompanharam a Revolução da França: 
ela está escrita em todas as partes daquele vasto Império, 
em caracteres de sangue e o sensível viandante aparta os 
seus olhos desses quadros de horror traçados (que injúria!) 
debaixo do pretexto da Liberdade dos Povos» 135 

Contra esta imagem da «cega turba insolente» "^ controem 
os liberais uma representação do movimento regenerador de 1820, 
na qual são investidas todas as qualidades. Manifestações de regozijo 
como as ocorridas apôs a queda da monarquia absoluta, constituem 
pretexto para o jornalista rejubilar com a exemplaridade da nossa 
conduta: 

«Às tenebrosas noites de escravidão sucederam faustos 
dias de regeneração. Mostremos ao Universo o que somos. 
Um povo de heróis, um povo de filósofos, que mais fizera? 
Apinham-se milhares de pessoas de ambos os sexos, de todas 
as classes e diferentes pareceres, na vasta Praça do Rossio 
e à face da tropa, rompendo os antigos e pesados grilhões, 
elegem novos Governadores para os reger em nome do nosso 
Amado Soberano. Quantos queixosos ali se achariam! Que 
diversos intuitos ali os juntam! Não se derramou uma gota 

134 N." 13, de 27-XI-1820, p p . 1-2. 
135 N.° 287, de 8-XI-1821, p . 1. 
136 O Português Constitucional, n." 18, de 12-X-1820, p . 2. 
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de sangue, não houve o furto mais insignificante, não se 
ouviu uma expressão indecorosa! ̂ ^̂  

Passados muitos meses sobre o acontecimento relatado pela 
Mnemosine, A Borboleta, fazendo o balanço do ano de 1820, cita a 
revolução vintista como uma revolução modelar, admirada lá fora: 

«O ano de 1820 foi, na verdade, assombroso, porque 
viu na sua marcha a Remoção da antiga Liberdade Portu
guesa, apoiada pelo consenso unânime da Nação inteira, 
que em vozes repercutidas que demonstravam a universal 
alegria, não teve um só bafo pestífero que manchasse o 
Espelho da Admiração em que por toda a Europa se repre
sentam, por óptica e particular posição, nossas mais ligeiras 
acções públicas) ! » ' ^ ^ 

O que se aplaude é a ausência de sangue e de violência, que 
mancharam a revolução francesa, é a ordem e a alegria vividas ao 
longo do processo regenerador, enfim, a suavidade do liberalismo 
português. E assim deve ser, pois, di-lo o Português Continental 
Regenerado, «o liberalismo ilustrado é humano e compassivo, a ver
dadeira filosofia é mãe das paixões benéficas e suaves e de todos os 
generosos sentimentos» ^̂ 9. 

Seríamos tentados a dizer que a imagem da revolução de 1820, 
pelos atributos que lhe são conferidos, tem rosto de mulher. Mariana 
é francesa, mas Lysia é bem portuguesa e nome de jornal: 

«Fuja da terra já o Despotismo/ Só a doces Leis, Lysia 
curve o joelho Augusto/ Levante o braço gentil, forte e 
robusto/ Despedace a tirania e o fanatismo!»"". 

As virtudes da Revolução de 1820 são as virtudes daqueles que 
a engendraram e a alimentam: 

«Ninguém ousará negar, que a ventura de um Estado 
é efeito de uma sábia Constituição, que a sábia Consti
tuição é resultado das luzes e capacidade completa dos 
Representantes da Nação incumbidos de a organizar, que 
a capacidade completa consiste no profundo saber, caracter 
firme, idéias liberais, aversão ao Despotismo, verdadeiro 
amor da Pátria, ortodoxos princípios de Religião, e, mais 
do que tudo, reconhecida e demonstrada boa fé»'" 141 

187 Mnemosine Constitucional, n." 2, de 26-IX-1820, p . 
188 N.° 1, a n o I I , d e 1-1-1822, p . 9. 
139 N." 41, d e 19-IX-1821, p . 177. 
140 Lysia Degenerada, n." 9, s. d., p . 4. 
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À semelhança da Minerva, todos os periódicos liberais são unâ
nimes na afirmação de que a Pátria necessita de representantes 
totalmente devotados aos interesses públicos. Decorridos muitos 
meses sobre o regular funcionamento das Cortes Constituintes e 
avizinhando-se o acto eleitoral para as primeiras Cortes Ordinárias 
da Nação Portuguesa, O Campeão Português em Lisboa está em con
dições de enunciar as virtudes que o bom deputado deve possuir: 

«1 — Um patriotismo puro e desinteressado, ou um 
amor decidido por esta nossa feliz Regeneração, que do 
ínfimo estado de escravos nos ergueu até à nobre altura 
de homens livres e cidadãos; 2 — Honra e probidade mui 
conhecidas em todos os públicos actos da sua vida; 3 — Bon
dade do coração, manifestada pelas provas antecedentes 
de haver defendido a causa dos pobres e oprimidos; 4 — In-
trepidez e constância, pelas quais não seja capaz de dizer 
ou fazer coisas contra a sua consciência» "^. 

O deputado é idealmente concebido como um ser sem mácula, 
capaz de enfrentar todas as dificuldades que a reforma de uma 
Nação degenerada encerra, sem daí extrair nenhum lucro pessoal, 
apenas movido por verdadeiro patriotismo que, tal como o define 
O Campeão Português, é «esse amor da glória e prosperidade da 
pátria que nasce do coração e não da avidez insaciável de ter nela 
honras e empregos» ̂ *̂ . 

O que o movimento de 1820 vem instalar na ordem do dia é, 
enfim, uma questão de ética política. Face à corrupção dos políticos 
do passado, os liberais impõem uma nova imagem de cidadãos 
amantes da Pátria, sonham um país guiado por homens totalmente 
depurados dos defeitos da humanidade comum. 

6.3. Otdem versus anarquia 

«Não sonhemos impossíveis perfectibilidades, conten-
temo-nos de nos aproximar, que a República de Platão 
nunca há-de ser senão quimera»' 144 

Quem assim se exprime é o jornalista de O Português Consti
tucional Regenerado, referindo-se aos que, como o Astro da Lusi
tânia, censuram o movimento regenerador de andar devagar. 

No vasto campo da imprensa liberal entre 1820 e 1823, o diá
logo conflituoso entre periódicos, é prática trivial. Discute-se a 

142 N.° X I X , de lO-VIII-1822, p . 299. 
143 Ibidem. 

144 O Português Constitucional Regenerado, n.° 115, de 17-XII-1821, p . 519. 
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revolução, o seu ritmo, as suas orientações e projectos, os seus 
limites. 

No Astro da Lusitânia, os reparos à lentidão do processo revo
lucionário multiplicam-se. Como Silva Dias verificou: 

«As acusações de continuismo do antigamente, as de 
crescimento da ousadia contra-revoucionária, as de não 
realização do saneamento e de não chamada de liberais 
aos lugares do funcionalismo, as do parasitismo militar» 
são constantes nas páginas deste jornaP". 

Esta atitude que não é só do Astro da Lusitânia, mas também 
de jornais como O Patriota Q o Le Regulateur^*^, merece pesada 
réplica da Imprensa afecta aos políticos liberais no poder, a qual 
denuncia o exaltamento de linguagem daqueles periódicos, equipa-
rando-os, nos efeitos nefastos do seu comportamento, aos inimigos 
da Regeneração: 

«A exaltação, ou antes a exageração de princípios, 
assim está da parte dos Servis, que à viva força querem 
agravar sobre o miserável Povo, o insuportável peso do 
Despotismo; como da parte dos Liberais que demasiado 
querem soltar-lhe o justo freio das leis: médio tutissimus 
Íbis, bem iremos seguindo o meio termo, que em quase 
todas as cousas é útil. Não havemos de ceder as rédeas 
ao Despotismo, nem tudo ilimitadamente conceder à Li
berdade» "^ 

O Astro, com a sua linguagem enfurece os ânimos, cria dis-
sensões, abre brechas na sociedade portuguesa. A Regeneração pre
tende, ou não, exactamente o oposto? — pergunta um leitor de 
O Português Constitucional Regenerado: 

«As leis são feitas para estabelecer a paz e harmonia 
entre os cidadãos, ou para espalhar entre eles sementes 
de discórdia, ódio e rixas? (...) Será injuriando-se por pala
vras que os homens fraternizam entre si? Que aprendem a 
amar-se? que os princípios da sociabilidade se avivam? Que 
a confiança recíproca se estabelece? Que os ódios se extin-
guem? Que as querelas e rixas acabam? Que sublime filo
sofia! Que amor da humanidade!» "^ 

145 Os primórdios da maçonaria em Portugal, vol. I, t o m o I I , p . 768. 
1*6 Cfr. Idem, p p . 768-769 e p p . 779-780. 
147 O Português Constitucional Regenerado, n." 115, de 17-XII-1821, p . 517. 
148 Carta de um «Casual Leitor», dirigida ao Sr. Redactor do Astro da 
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É notável como os jornais liberais consomem boa parte das 
suas energias digladiando-se mutuamente. Por exemplo, em O Por
tuguês Constitucional Regenerado, se é verdade que boa parte das 
críticas se dirige aos periódicos do campo adversário, nomeadamente 
à Gazeta Universal, de José Agostinho de Macedo "̂ ^ Q Astro da Lusi
tânia não é mais poupado. Nas admoestações que são dirigidas a 
este jornal e seus partidários, quer por O Português Constitucional 
Regenerado, quer por outros jornais, há uma que pela sua ambi
güidade e latitude do seu sentido, merece ser notada. É a imputação 
de anarquismo. Anarquistas são «os insensatos que se apelidam libe
rais, desconhecendo e transpassando os justos limites da liber
dade» "". 

O Independente, em artigo significativamente intitulado «Dos 
Anarquistas e dos aristocratas», sustentará: 

«Temos por muito averiguada opinião que os inimigos 
mais perigosos e mais teimosos da Constituição são os que 
pertencem àquelas duas raças políticas. Anarquistas e Aris
tocratas (...). Os Anarquistas querem falar e que o governo 
lhes obedeça, querem só levantar sua voz e que as Cortes 
digam que sim. Que déspotas! ah meus amigos, quão fortes 
atractivos tem o despotismo! Vós Aristocratas propendeis 
para ele, porque com ele fostes criados, estáveis afeitos à 
doçura do privilégio, tendes alguma desculpa.» "^. 

Lembremo-nos de que o termo «anarquia» remete para a fase 
jacobina da revolução francesa, em absoluto rejeitada por toda a 
Imprensa liberal, do Astro ao O Independente. Deste modo, a acusa
ção de anarquismo, no seio do movimento liberal, só poderá provir 
da sobrevivência muito vincada, do trauma do jacobinismo, nas 
mentes liberais. O que não significa que não haja quem, sendo libe
ral, ouse conviver com aquele fantasma, de outra forma, que não 
pelo seu repúdio. Ouvíramos, nas Cortes, Fernandes Tomás afirmar 
que preferia o despotismo do povo ao do executivo. O jornalista 
de O Campeão Português em Lisboa, jornal de feição moderadora "^ 

também não se inibe de declarar que escolhe a anarquia ao despo
tismo: 

«Em verdade, grande mal e mal muito desastroso, é 
a anarquia, porém, mal ainda pior e mais funesto, em suas 

1*9 Cfr., nomeadamente, os n.°' 33, de 11-11-1822, p. 131; 49, de 4-III-1822, 
p. 209; 66, de 26-III-1822, pp. 277-278; 70, de 30-III-1822, pp. 293-295. 

150 O Português Constitucional Regenerado, n.» 119, de 22-XII-1821, p . 541. 
151 Sup lemen to ao n." 17, de 21-1-1822, p . 1. 
152 Cfr. SILVA DIAS, ob. cit., vol. e t o m o cit., p . 767. 
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fatais conseqüências, é o sombrio, o feroz e o pacífico e 
calado despotismo (...). Abomino e detesto os horrores da 
anarquia (...), amo a paz, a tranqüilidade e o sossego (...). 
Contudo, muito mais abomino e detesto essa paz sepulcral 
e tenebrosa, de um monstruoso despotismo. Assim, no caso 
de me dizerem: nós vamos passar por todos os azares incal
culáveis da anarquia, ou vamos cair no estúpido sossego 
de um perpétuo despotismo: em tal alternativa, bem que 
terrível e perigosa, eu diria imediatamente: «Pois bem, 
entreguemo-nos, sem a mais pequena hesitação, aos males 
insondáveis da primeira, antes do que expor-mo-nos a cor
rer o risco fatal de cair no abominado império do se
gundo (...). A anarquia é, com efeito, um horroroso flagelo 
(...) porém, por sua mesma natureza violenta (...) deve 
sempre ser necessariamente passageira e não pode durar 
muito» ^ \̂ 

Destas contraditórias reflexões, deste diálogo inflamado entre 
os diferentes protagonistas do movimento regenerador, a revolução 
terá saído talvez enriquecida, pois multiplicaram-se e complexifica-
ram-se os modos de a pensar e de a concretizar. Olhando de outro 
ângulo, poderemos dizer que estes pleitos de palavras a enfraque
ceram. É o preço da liberdade. 

153 N.° XXVI. de 28-IX-1822, pp. 404-405. 
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CONCLUSÃO 

«As coisas porque choram hão-de virar-se outras coisas 
e, tenham paciência de alguns as perderem. Não será o rico, 
opulentíssimo, paciência, tanto melhor para a Nação. O ho
mem público será mais exacto e terá mais trabalho, paciên
cia, tanto melhor para a Nação. O Monopolista não venderá 
só, paciência, tanto melhor para a Nação. O Magistrado 
será mais recto, paciência, tanto melhor para a Nação. 
O Professor ensinará melhor e se procurarão os bons, pa
ciência, tanto melhor para a Nação. O que for Autoridade 
não espezinhará os seus dependentes, paciência, tanto me
lhor para a Nação. O Militar será pago exactamente e o 
Funcionário público, paciência, tanto melhor para a Nação. 
O Rebatedor dos soldos e ordenados lucrará menos, paciên
cia, tanto melhor para a Nação. O Nobre será igual na pre
sença da Lei, paciência, tanto melhor para a Nação. Serão 
respeitados o direito da propriedade e da segurança indi
vidual, paciência, tanto melhor para a Nação. Serão dados 
os lugares e cargos a Beneméritos e não a estúpidos gulosos, 
paciência, tanto melhor para a Nação. (...) Terão favor as 
Artes úteis que não tinham em o sistema velho, as fábricas, 
a Marinha, a Cultura e o Comércio, paciência, tanto melhor 
para a Nação. Não haverá tanta formalidade que fazia 
escrever mais em Portugal que em toda a Europa, paciência, 
tanto melhor para a Nação. Não será vilipendiado o Monarca 
pelos maus conselhos, nem serão os seus conselheiros ho
mens aduladores, paciência, tanto melhor para a Nação. 
Respeitar a Religião, sem fanatismo, nem a hipocrisia lhe 
manchará o rosto augusto, paciência, tanto melhor para a 
Nação. Obedecerão todos à lei e não fará cada qual o que 
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quizer, paciência, tanto melhor para a Nação. Ora Senhores 
do sistema velho tenham paciência e acomodem-se ao estri
bilho da minha canção política» \ 

Os homens que, em 1820, derrubaram a monarquia absoluta, 
antevêem no horizonte um Portugal completamente novo, uma socie
dade totalmente regenerada em que cada um, na sua actividade 
— o funcionário público, o magistrado, o professor, o militar — dará 
o melhor de si. 

Os governantes são o espelho da Nação. O regime despótico, 
governado por homens dissolutos, imiprimia a toda a sociedade a 
sua lógica corrupta. O movimento regenerador vai pôr a ênfase nas 
qualidades éticas que os dirigentes políticos devem possuir. Assegu
rada a idoneidade moral e intelectual dos mandatários do povo, 
opera-se uma purificação da sociedade inteira. Os dirigentes vin
tistas acreditam no papel persuasivo do exemplo e no estímulo que 
o novo estatuto de cidadania pode representar para a criação de 
um espírito de empenhamento de cada um no bem público. 

Acima de todos ergue-se, não já a figura depravada do déspota, 
mas a Lei, saída das mãos dos competentes representantes populares, 
que, na sua impessoalidade, olhará do mesmo modo qualquer ele
mento da Nação. 

1 O Liberal, n." 4, de 25-X-1820, p, 8. 
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