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Se ha acabado la única República que existía 
en América: el Império del Brasil.

(Palavras de Rojas Paul, presidente da Venezuela, ao ter notícia 
da queda da monarquia brasileira.)
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Este livro não é o fruto da investigação direta e própria da docu-
mentação de um período histórico, baseado antes na exposição dividida 
pelas diversas categorias do desenvolvimento social, sobre memórias, es-
tados e papéis alheios, de caráter político. Tão pouco na justificação de uma 
época ou governo, que dela não carece, porque consigo carregar seu fulgor 
moral. É a simples condensação de uma fase essencialmente progressiva 
da nossa nacionalidade, a qual não foi dado ultimar sua evolução, inter-
rompida pelo mesmo espírito revolucionário que presidira ao seu alvorecer 
e de que parecia haver-se libertado pela continuação. Dentro desse tempo 
verificou-se, porém, em plena ordem o desenlace de uma das questões fun-
damentais da nossa economia, a questão complexa e intricada do elemento 
servil, através de uma ação legislativa que honra sobremodo a nossa cultu-
ra e constitui um nobre exemplo humano.

Organizaram-se partidos; floresceu o regime parlamentar; triunfou 
a ordem civil sobre a desordem militar: remodelou-se a economia; seguiu-
-se uma política exterior com fixidez de princípios, embora com erros de 
aplicação. O Império foi, assim, deveras representativo e deveras notável.

O. L.
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A H is tór ia  v iva nos bast idores do 
poder

Conhecer a História do Brasil pelos olhos de pesquisado-
res e livros didáticos é uma prática de rotina, um caminho até 
seguro e confortável para o entendimento, baliza a atividade de 
professores e historiadores que orientam ou deveriam orientar 
estudantes e público em geral sobre como resgatar um passado 
tão rico em experiências políticas, nuances sociais, filosóficas, 
lances de aventura, ousadia e estratégia. Essa introdução começa 
justamente pelo inverso, o plano da ação, o final da corrente que 
deveria ter em seu início um plano de expressão que revelasse 
a perspectiva de fonte confiável e trilho seguro para a Verdade, 
despojada do tempo cronológico que norteia todos os livros de 
História do pós-guerra. Este é um livro diferente.

Trata-se de uma obra que simultaneamente atende às 
necessidades de pesquisa séria e explica as estruturas políticas 
e jurídicas diferentes das atuais. Estilisticamente, ao obedecer 
ao movimento real, do dia a dia no Senado e dos bastidores das 
principais decisões políticas do Brasil pré e pós-República, Ma-
noel de Oliveira Lima e a presente edição se firmam como fonte 
primária. Esgotadas e consideradas raras, as edições anteriores 
apenas se ocuparam em inserir o texto como reportagem e obje-
to de coleção enciclopédica – a exemplo de Os Sertões, que, como 
obra de correspondente de guerra, infelizmente passou pelo cri-
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vo polêmico de todos os tempos literários. Tal não ocorreu com O 
Império Brasileiro (1821-1889). 

O lugar histórico que ocupa Oliveira Lima já lhe garan-
te o status de fonte primária em se tratando de pesquisa sobre 
Ciência Política e História do Brasil. Nasceu em Recife, em 1867, 
foi escritor, crítico literário, diplomata, historiador e jornalista 
brasileiro, mas acima de tudo participou intimamente da convi-
vência com figuras como D. Pedro II, José Martiniano de Alencar, 
Rui Barbosa e Afonso Celso, além de ter acompanhado em seu 
trabalho de reportagem todas as instâncias da vida privada e pú-
blica entre o final do Regime Monárquico e a nascente República. 

Considerado internacionalmente como autoridade em di-
vulgação científica – de acordo com os parâmetros da sua época 
–, representou o Brasil em diversos países e foi professor-visitan-
te na Universidade Harvard e membro-fundador da Academia 
Brasileira de Letras. Apaixonado por livros, colecionou-os ao 
longo de sua vida e montou o terceiro maior acervo sobre o Bra-
sil, perdendo somente para a Biblioteca Nacional do Brasil e para 
a Biblioteca da Universidade de São Paulo. A Biblioteca Oliveira 
Lima, situada na Universidade Católica de Washington, Estados 
Unidos, tem 58 mil livros além de correspondência trocada com 
intelectuais, mais de seiscentos quadros e incontáveis álbuns de 
recortes com notícias de jornais. 

Um pouco mais sobre o autor

Manuel de Oliveira Lima começou a atuar como jornalis-
ta aos catorze anos de idade no Correio do Brazil, jornal fundado 
por ele em Lisboa. Formou-se no Curso Superior de Letras de 
Lisboa, e em 1890 começou a trabalhar para o Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil. Atuou como diplomata em Portu-
gal, Bélgica, Alemanha, Japão, Venezuela, Inglaterra e Estados 
Unidos. Chegou a ser mencionado para a embaixada brasileira 
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em Londres, mas o Senado não aprovou sua indicação. Oliveira 
Lima era malvisto pelo governo britânico por defender o ideal de 
que o Brasil permanecesse neutro na Primeira Guerra Mundial e 
por sua proximidade intelectual com a Alemanha. Também fez 
inimigos dentro do país, em parte por não aprovar a atitude ex-
pansionista da República em situações como a anexação do Acre 
realizada pelo Barão do Rio Branco.

Homem de opinião e influente nas relações de poder, 
Oliveira Lima era crítico literário e parte de sua fama de germa-
nófilo vem dos elogios que dedicou a obras alemãs de filosofia. A 
biografia que escreveu sobre o rei D. João VI é considerada uma 
das principais obras de referência. Também foi amigo de escrito-
res como Gilberto Freyre e Machado de Assis.

Em 1916, Oliveira Lima doou sua biblioteca à Universida-
de Católica da América, em Washington, e para lá se mudou em 
1920. Impôs a condição de que ele próprio fosse o primeiro bi-
bliotecário e organizador do acervo, função que desempenhou 
até sua morte, quando foi sucedido pela esposa, Flora. Ainda em 
1924, tornou-se professor de Direito Internacional na Universi-
dade Católica da América. No mesmo ano, foi apontado professor 
honorário da Faculdade de Direito do Recife. Morreu em 1928 e foi 
enterrado no cemitério Mont Olivet, em Washington. Seu epitáfio 
não poderia ser mais significativo: “Aqui jaz um amigo dos livros”.

Sobre esta obra

O Império Brasileiro (1821-1889) é o livro mais completo, fac-
tual, verdadeiro e testemunhal do período. Nenhum pesquisador 
deveria sequer ter uma inquietação intelectual sem antes lê-lo. 
O historiador que pesquise o século XIX deve tê-lo como livro de 
cabeceira. Estudantes de todas as idades devem ler e questionar 
qualquer professor que contradiga os relatos de Manoel de Oli-
veira Lima nesta obra.
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Reeditar a obra com o movimento sincrônico e simultâneo 
das decisões em espaços públicos e privados da época, inserindo 
a vida política e os rumos que o Brasil tomou em todas as áreas 
– da política à religião, da família às relações jurídicas –, foi uma 
decisão editorial inteligente, honesta e oferece à sociedade e à co-
munidade científica a real possibilidade de recuperar o passado 
e os fatos como eles ocorrem, ontem e hoje, de forma dinâmica e 
orgânica. 

A fidelidade ao texto acompanha a inserção do leitor nes-
se universo também por meio de ilustrações que não são mero 
cenário, mas revelam na pormenorização de traços, figuras e 
detalhes fotográficos e icônicos uma sociedade em confronto 
consigo mesma e seus valores estáveis em um mundo em trans-
formação, representado por grupos de interesse, nem sempre 
legítimos, mas sempre compreensíveis. Ao longo de sua narra-

Oliveira Lima, com sua esposa, Flora, em sua residência nos Estados Unidos.
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tiva, Oliveira Lima revela os pontos de decisão que tomamos e 
que se tornaram os caminhos da estabilidade ou da instabilida-
de que estamos vivendo até hoje no Brasil. Senão obrigatório, ler 
O Império Brasileiro (1821-1889) é fatalmente uma experiência de 
profundo conhecimento do Brasil da Independência, sobretudo 
no contexto do Bicentenário, em 2022, quando estudos críticos 
vão ter que se debruçar sobre si mesmos para se justificarem. 

Vera Helena Pancotte Amatti é jornalista, professora 
de Língua Portuguesa, divulgadora de pesquisa científica, 
orientadora de leitura e editora. 
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O Império 
e o espírito 

revolucionário
CAPÍTULO I

Sob este ponto de vista o Império oferece um vivo contraste 
entre o primeiro e os dois imediatos quartos de século da 
sua duração, que foi de 67 anos. Às lutas civis, preeminen-

tes desde 1824 até 1848, sucedeu um período de paz e de ordem 
domésticas. Logo no início do regime autônomo surgia uma dupla 
corrente de opinião perturbadora do sossego público, não somen-
te excitante das imaginações, e que se deixava, entretanto, acalmar 
e canalizar para não desmanchar a integridade nacional, a qual 
a independência sob a forma monárquica conseguira garantir. 
Essa dupla corrente era produzida pelo rancor contra o elemento 
português, representativo da metrópole, e pelo ideal republicano, 
expressão do espírito revolucionário do mundo, abalado pela Re-
volução Francesa.
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Portugal não se resignava facilmente à perda de sua me-
lhor colônia, de onde os belos dias do século XVIII lhe traziam 
diamantes e ouro em profusão. Obstinava-se a julgar possí-
vel o prolongamento de uma situação que tudo, pelo contrário, 
conspirava para fazer cessar, permitindo florescência da nossa 
nacionalidade que a presença de dom João VI, de 1808 a 1821, 
modelara, dando-lhe todos os atributos de soberania. Apenas 
faltava a Portugal a força para impor sua tutela.

Sem a menor dificuldade, pode-se dizer, compeliu o prín-
cipe regente dom Pedro a guarnição do Rio de Janeiro, na parte 
composta de tropas do reino europeu, a ir acampar do outro lado 
da baía, em Niterói, antes de embarcar para Lisboa. Em Mon-
tevidéu, que então fazia parte do Brasil por laço federativo, sob 
o nome de Província Cisplatina, as coisas tinham-se passado 
de modo parecido; e a única resistência, que o general Madeira 
apresentava na Bahia às tropas nacionais, não podia durar mui-
to, menos ainda radicar-se, desde que os auxílios da mãe pátria 
rareavam e eram tão tardios quanto insuficientes. Um bloqueio 
marítimo fora aliás estabelecido pela esquadra que o governo 
imperial organizara e mesmo improvisara as ordens de lorde 
Cochrane, oficial britânico de grande valentia e real valor pro-
fissional, que tanto por temperamento e muito pela força das 
circunstâncias, devido a um processo resultante de especulações 
desastrosas na Bolsa, se pusera a correr a aventuras e figurar en-
tre os heróis libertadores dos dois mundos.

Uma vez interrompidas as comunicações entre o exército 
de terra, sitiado e cada dia mais desmoralizado pelas repulsas e 
pela impotência, e a esquadra portuguesa, derradeiro esforço da 
mãe pátria, presa dentro dos seus limites de uma agitação po-
lítica, estimulada pela miséria gerada numa fase não curta de 
invasões estrangeiras e de contendas doutrinárias e econômicas, 
apagava-se a última esperança de restaurar-se o antigo domínio 
e mesmo a forma dualista. O núcleo da Marinha brasileira tinha 
livre o campo para desempenhar o seu papel essencial de deus ex 
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machina e obrigar à união com o Brasil o Estado setentrional do 
Pará-Maranhão, cuja lealdade às Cortes de Lisboa exageravam 
no seu conceito e que, antes de continuar ligado a Portugal, se 
teria declarado autônomo e realizado sonho de uma Amazônia 
livre na sua pujança equatorial.

Assegurada a separação e salvaguardada a unidade 
brasileira, restava em suspensão o problema dos portugueses do-
miciliados no Brasil. Muitos, o maior número, tinham aderido de 
coração à nova ordem de coisas: suas mulheres, seus filhos, seus 
íntimos eram brasileiros. Outros, porém, alguns pelo menos, 
guardavam vivazes o ressentimento e o desprezo pelos nacionais. 
Do lado contrário era natural que houvesse reação. Os Andradas 
personificavam no poder o espírito patriótico e até nativista, co-
rolário lógico daquele conflito de sentimentos. Dom Pedro I nesse 
tempo viria a dar ares de sua sinceridade nacionalista.

O antagonismo entre os dois elementos não podia dei-
xar de estalar no seio da Assembleia Constituinte, aberta em 
3 de maio de 1823. Foi o que sucedeu com a proposta de Mu-
niz Tavares, autorizando o governo a expulsar do Império, no 
prazo de três meses, os portugueses suspeitos de hostilidade à 
independência. Não havia na Constituinte partido propriamente 
português, mas havia gente inclinada a processos conciliatórios, 
de preferência a métodos violentos, e recrutava-os ela natural-
mente entre os desafetos dos Andradas, cuja importância junto 
ao imperador incitava muitas invejas e cuja ambição, por ve-
zes grosseira, suscetibilizava muitos melindres e feria muitas 
vaidades. Duros para com os adversários, os Andradas tinham 
suscitado fartura de inimigos no prestígio conquistado pela sua 
superioridade intelectual e pela sua honestidade. Os desconten-
tes uniram-se para derrubá-los, e na aliança se confundiram 
moderados com exaltados. Venceram, substituindo dom Pedro I 
aqueles seus ministros de confiança, que o tinham acompanha-
do nas emergências de 1822, por homens, uns de competência, 
outros de habilidade, que já formavam o seu conselho jurídico 
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Esta obra foi impressa  
em setembro de 2021

Campanha
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